
Sprawozdanie 
z działalności 
Wspólnoty Roboczej 
Związków 
Organizacji Socjalnych 
w roku 2017



Załącznik  
  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 z dnia……..……(Nr………poz……….) 
 
 
 

WZÓR 
 
 
 
 

1 

 

 

     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 
Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe 

odpowiedzi znakiem X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak 

myślnika (-); 
 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  

(wypełnia MPiPS) 

 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo mazowieckie Powiat Warszawski 

Gmina Warszawa Ulica Oleandrów Nr domu 6 Nr lokalu - 

Miejscowość Warszawa Kod pocztowy 00-629 Poczta Warszawa Nr telefonu 22 826 52 46 

 Nr faxu 22 551 54 55 E-mail wrzos@wrzos.org.pl Strona www. wrzos.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

30.01.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

2004 rok 

5. Numer REGON 932164697 6. Numer KRS  0000077353 

za rok 2017 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej przez 
poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Cezary Miżejewski - Prezes 

Agnieszka Krawczyk-Balon - Wiceprezes 

Bartłomiej Głuszak - Wiceprezes 

Anna Kruczek– Członek Zarządu 

 Marek Borowski – Członek Zarządu 

 Bartosz Mioduszewski – Członek Zarządu 

 Waldemar Weihs – Członek Zarządu 

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

Maria Wawer– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Wioleta Umławska – Członek Komisji Rewizyjnej 

Zofia Kulikowska – Członek Komisji Rewizyjnej 

 



 

3 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu 
organizacji) 

Celem WRZOS jest wspieranie działalności członków Związku, 
koordynowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami 
Związku, współkształtowanie polityki społecznej  i ustawodawstwa 
w interesie grup docelowych. Cel ten jest realizowany w 
następujących sferach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób;  

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa  
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego; 

7) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
8) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; 

11) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości; 
14) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 

16) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania; 

17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 

18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 

19) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
20) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 
21) turystyki i krajoznawstwa; 
22) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
23) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
24) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji; 

25) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
26) ratownictwa i ochrony ludności;  
27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;  
28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  
29) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
30) promocji i organizacji wolontariatu; 
31) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
32) działalności na rzecz kombatantów i osób 

represjonowanych; 
33) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
34) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
35) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
36) rewitalizacji; 
37) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów 
statutowych organizacji na podstawie statutu 
organizacji)                         

WRZOS realizuje swoje cele statutowe przez: 

1. reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza 
organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych 
środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu 
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z 
podmiotami publicznymi       w kształtowaniu polityki dotyczącej 
organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej  i praktyki 
administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup 
zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym, 

2. doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami 
członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich 
działalności, w tym organizowanie konferencji, seminariów, 
zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji 
publicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń, 
publikacje, 

3. rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez 
pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych i ich 
związków,  

4. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami 
nieformalnymi                          i instytucjami, 

5. promocję i organizację samopomocy i wolontariatu 
6. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami 

zagranicznymi, 
7. prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania 

realizacji wyżej wymienionych celów, 
8. inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska 

socjalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji 
członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie 
służą. 

 

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) 

 
1.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i   
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
3. działalność na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Projekty realizowane przez WRZOS w 2017 r. : 

1. „Doradztwo i kariera –aktywizacja zawodowa i społeczna osób z 
niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany wspólnie z pięcioma organizacjami 
członkowskimi: Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Federacją Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Związkiem Lubuskich Organizacji 
Pozarządowych ZLOP, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP, 
Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS). Działania podejmowane w 
ramach projektu dotyczyły wspierania wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy 
poprzez bezpłatnie oferowane usługi doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i 
prawnika w 5 biurach regionalnych. Do końca marca 2017 r. roku 5 biur odwiedziło ponad 145  
osób z  niepełnosprawnościami. Dzięki udzielonemu wsparciu zatrudnienie uzyskało 37 osób. 
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych, zadania zlecone (kwiecień 2015-marzec 2017) 

2. „Punkty Inkubacji Innowacji”. Projekt realizowany przez Fundację Merkury, w partnerstwie 
z WRZOS. W jego ramach przyznawane są granty na pomysły innowacyjne dotyczące 
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W projekcie pracowali animatorzy 
innowacji, którzy wyszukiwali i animowali pomysły innowacyjne. W ramach projektu w 2017 
roku przyznano 32 granty. Projekt współfinansowany ze środków PoWER (lipiec 2016 – 
czerwiec 2018). 

3. „Silne Rady Seniorów w Polsce”. Projekt realizowany we współpracy z Ogólnopolskim 
Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS) i dotyczył wzmocnienia ruchu 
seniorów w Polsce. W ramach projektu odbyły się 4 seminaria regionalne, wizyta studyjna oraz 
spotkania podczas których wypracowano Plan Rozwoju oraz Statut OPoWRS. Projekty 
współfinansowany ze środków Programu ASOS (kwiecień – grudzień 2017). 

4. „EMIN (European Minimum Income Network – Europejska Sieć na Rzecz Godnej 
Pieniężnej Pomocy Społecznej). Projekt dotyczy promowania godnej, odpowiedniej 
wysokości i dostępnej pieniężnej pomocy społecznej dla wszystkich. W ramach projektu 
przygotowany został w 2017 roku raport na temat pieniężnej pomocy społecznej w Polsce oraz 
odbyło się seminarium międzynarodowe o tej tematyce. Projekt finansowany ze środków 
Komisji Europejskiej/EAPN Europa (listopad 2016-listopad 2018). 

5. „Grupy Referencyjne”. W ramach Funduszu Solidarnościowego Europejskiej Sieci 
Przeciwdziałania Ubóstwu w 2017 r. Polski Komitet EAPN/WRZOS otrzymał dotacje na projekt 
wzmacniający sieć. W ramach projektu zorganizowano 5 spotkań Grup Referencyjnych (osoby 
doświadczające ubóstwa/wykluczenia, pracownicy socjalni, pracownicy organizacji 
pozarządowych, akademicy) i po spotkaniach powstało 5 rekomendacji. Przygotowano 
podręcznik dla organizacji pozarządowych o włączaniu osób doświadczających 
ubóstwa/wykluczenia społecznego w procesy decyzyjne. Zorganizowano także seminarium 
podsumowujące wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Projekt finansowany ze środków 
EAPN Europa (styczeń-listopad 2017). 

Współpraca zagraniczna: 

Kontynuowano współpracę z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym w ramach której 

zorganizowano w październiku 2017 spotkanie związków regionalnych WRZOS ze związkami 

Parytetowego Związku oraz konferencję polsko-niemiecką w Warszawie na temat „Umacnianie 

socjalnego wymiaru Unii Europejskiej – rola społeczeństwa obywatelskiego” 

WRZOS kontynuował również koordynację działań Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci 
Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN i współpracę z EAPN Europa. 
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

 Cały kraj 

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 
 

 

 

  

X  

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 

1 Nie dotyczy   

2    

3    

4    

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) 

Osoby 
fizyczne 

1000 

Osoby  
prawne 

200  

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) 

W 2017 r. w ramach działalności nieodpłatnej WRZOS prowadził  
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Ponadto WRZOS podejmował 
działania w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz 
współpracy różnych podmiotów działających na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szczegółowy opis 
działalności nieodpłatnej WRZOS zawiera pkt II.1 niniejszego 
sprawozdania. 
 
 
 
 
 

Kod PKD: 85.59.B 
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

Kod PKD: 70.22.Z 
Pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania 

Kod PKD: 72.20.Z 
Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 

7 

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

Cały kraj 

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

x 

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) 

  
W 2017 roku w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego 
zorganizowano cykl szkoleń dla pracowników OPS Marki ze 
standardów usług pomocy i integracji społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD: 85.59.B 
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

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

Nie dotyczy 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

 x 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności) 

 
 
 
 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

Kod PKD:  

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

Nie dotyczy 

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) 
 
 

558 447,75 zł 
  

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 546 447,75 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
12 000,00  zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
0,00 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
887,20 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem:  
  418 806,53 zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
228 502,85 zł  

b) ze środków budżetu państwa 
99 705,24 zł  

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
 

d) z dotacji z funduszy celowych 
160 908,84 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 

9 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
19 755 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 1 300 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
18 455 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00    zł 

e) ze spadków, zapisów 
0,00    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00     zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00    zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   
0,00    zł 

8. Z innych źródeł 
33 888,62 zł 

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 104,88 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

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

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 
 

 0,00 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 
 

1 
 

Wspieranie organizacji członkowskich WRZOS przy realizacji zadań 
887,20 zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

4 
 
 

,    zł 

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 

1 Nie dotyczy ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 
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4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 540 207,14 zł 0,00 zł 

w 
tym 

: 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

523 741,68 zł 0,00 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 11 895,12 zł 0, 00    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0 ,00    zł  

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

4570,34 zł 0, 00    zł 

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

0,00    zł 0,00    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 0,00 zł 0 ,00     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych
X

z podatku od nieruchomości
 

 

z opłaty skarbowej
X 

z opłat sądowych
X 

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
 

x 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

tak.   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

Nie X 

nie  korzystała  x  
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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) 

18 

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) 

4,21 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

  32 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

x 

 

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

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

  - 
 15 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 0 członków 
 
organizacja straciła  0    członka 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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) 

X 

 

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) 

0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 0 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) 

 

nie   

nie   
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w 
tym: 

a) członkowie organizacji  osób 

b) pracownicy organizacji  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

osób 

e) inne osoby 
 

 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 
 

 
314 538,09 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 173 882,91 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 173 882,91 zł 

nagrody 0,0 zł 

premie  0,0 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)   0,0 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 140 655,18 zł 

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

314 538,09 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8400,00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 306 138,09 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 

 

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 

524,23 zł 

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

 

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 

9 171,20 zł 
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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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

 x  

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 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

Tak   

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

Lp Nazwa zadania Kwota 

1  zł 

2  ,     zł 

3  ,     zł 

4  ,     zł 

5  ,     zł 

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

X 

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

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
 „Punkty Inkubacji Innowacji” 232 700,00 zł 

2 
„EMIN 2” 68 643,87 zł 

3 
„Silne Rady Seniorów w Polsce” 113 440 zł 

4 
 Kontrakt z EAPN Europa 2017 6990,80 zł  

 
  

 
   

nie   

nie   

nie   
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IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 Nie dotyczy ,    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

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 
 
 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 Nie dotyczy  % % 

2   % % 

3   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 Nie dotyczy 

2  

3  

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 Nie dotyczy   

2    

3    

4    

nie X 

tak 
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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) 

 

X 

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

 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 

Kamila Płowiec 
Dyrektor WRZOS 

 

Podpis 
 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
14.05.2018 

 

Miejsce na pieczęć organizacji o 
ile organizacja posiada pieczęć 

 
 
 

 
 



Sprawozdanie 
z działalności 
Wspólnoty Roboczej 
Związków 
Organizacji Socjalnych 
w roku 2015


