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• 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

STOWARZYSZENIE "OBYWATELE OBYWATELOM"

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica PIOTRKOWSKA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-406 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42/ 630 22 18

Nr faksu brak E-mail biuro@soo.org.pl Strona www www.soo.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10014264200000 6. Numer KRS 0000248901

Druk: MPiPS 1



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

Zarząd
Michał Sobczyk – prezes Zarządu
Szymon Surmacz – wiceprezes Zarządu

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

Komisja Rewizyjna
Kamil Nowak
Piotr Ciompa

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Racją istnienia Stowarzyszenia są wysiłki na rzecz 
urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej, opartej na 
fundamencie możliwie najbardziej egalitarnego i demokratycznego 
modelu ustrojowo-gospodarczego.

Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia jest merytoryczne i 
ideowe wsparcie dla reform systemowych oraz oddolnej aktywności 
społecznej, realizowane w głównej mierze poprzez działalność 
wydawniczą i publicystyczną oraz wszelkie inne formy udziału w 
debacie publicznej.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i 
realizowanie działań na rzecz:
1. rozbudzania aktywności obywatelskiej,
2. zaangażowania obywateli w życie publiczne,
3. zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz 
dziedzictwa
przyrodniczego,
4. wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich,
5. zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
6. ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10. zdrowia i ochrony konsumentów,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
13. praw i obowiązków obywatelskich,
14. wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, 
informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Prowadzenie działalności wydawniczej.
2. Prowadzenie portali internetowych.
3. Produkcja, dystrybucja i projekcja filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
4. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej oraz animowanie 
debaty publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
5. Organizacja konferencji, festiwali, debat, szkoleń, spotkań 
informacyjnych.
6. Doradztwo i wsparcie techniczne i merytoryczne dla organizacji 
obywatelskich.
7. Współdziałanie z jednostkami administracji publicznej i 
samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi.

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)

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. Wydawanie ogólnopolskiego kwartalnika „Nowy Obywatel”.
Pismo propaguje solidaryzm i samoorganizację społeczną, pokazuje korzyści z 
aktywnej polityki gospodarczej państwa oraz szeroko rozumianej spółdzielczości, 
a także przywraca pamięć o zapomnianych elementach dziedzictwa 
narodowego. 

W 2011 r. ukazały się cztery numery pisma, o łącznej objętości 594 stron. 
Złożyły się na nie 103 artykuły 58 autorów, którzy przygotowali je nieodpłatnie, w 
ramach wolontariatu.

2. Wydawanie pisma „JAK robić biznes społeczny”.
W 2011 r. ukazał się pilotażowy numer bezpłatnego, wysokonakładowego (5000 
egz.) pisma adresowanego do osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne 
bądź potencjalnie zainteresowanych ich założeniem.

3. Prowadzenie działalności wydawniczej – seria „Biblioteka Obywatela”. 
W 2011 r. Stowarzyszenie wydało na zlecenie Stowarzyszenia Im-Puls książkę 
„Impuls - Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny”, oraz na zlecenie 
Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych poradnik 
zatytułowany „Spółdzielnia socjalna dla osób niepełnosprawnych”. Ponadto, 
organizacja prowadziła dystrybucję wydanych wcześniej pozycji z serii 
„Biblioteka Obywatela”. W jej skład wchodzą jak dotąd następujące publikacje: 
„Gwiazdozbiór w «Solidarności». Joanna i Andrzej Gwiazdowie w rozmowie z 

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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Remigiuszem Okraską”, „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” – Edward 
Abramowski, „Świat według Monsanto” – Marie-Monique Robin, „Kultura a 
natura” – Jan Gwalbert Pawlikowski, „Razem! czyli Społem” – Romuald 
Mielczarski.

4. Prowadzenie portalu internetowego kwartalnika „Nowy Obywatel” 
(nowyobywatel.pl).
Strona zawiera wybrane artykuły z archiwalnych numerów pisma, a ponadto 
serwis informacyjny, publicystykę oraz wywiady.

W 2011 r. portal notował średnią odwiedzalność na poziomie 1200 unikalnych 
użytkowników dziennie, jednak realny zasięg jego oddziaływania był znacznie 
większy, z uwagi na przedruki na innych stronach internetowych oraz w 
portalach społecznościowych. 

5. Prowadzenie witryny www.zapomnianewartosci.pl.
Portal przypomina tradycje polskiej myśli spółdzielczej. 

6. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz doradztwa.
Członkowie i pracownicy Stowarzyszenia prowadzili szkolenia, warsztaty, 
prelekcje, pokazy filmowe itp. Poświęcone one były tematyce poruszanej na 
łamach „Nowego Obywatela”, a ponadto pozyskiwaniu funduszy na działalność 
społeczną (w tym przekształcaniu organizacji pozarządowych w 
przedsiębiorstwa społeczne), marketingowi społecznemu i social media, 
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w pracy sektora pozarządowego, 
projektowaniu i realizacji kampanii społecznych. 

W ramach tej kategorii działań indywidualną opieką została objęta powstająca 
spółdzielnia młodych osób bezrobotnych (Spółdzielnia Socjalna ISSA z Łodzi).

7. Udział w spotkaniach dyskusyjnych, programach publicystycznych w mediach, 
podejmowanie przez członków Stowarzyszenia tematyki społecznej na łamach 
czasopism i portali internetowych.

8. Udział w letnich festiwalach.
W 2011 r. przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w festiwalu kulturalnym 
Slot Art w Lubiążu k. Wrocławia oraz Festiwalu Sztuki na Stacji Wolimierz w 
Górach Izerskich. Podczas wspomnianych imprez animowane były dyskusje na 
tematy społeczne (także w formie dyskusyjnych pokazów filmowych), a także 
prowadzona dystrybucja książek, czasopism i materiałów edukacyjnych 
związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. 

9. Udział w targach i innych imprezach dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów ekonomii społecznej.
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w większości istotnych imprez 
organizowanych dla trzeciego sektora, takich jak Targi Ekonomii Społecznej w 
Lublinie czy Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

10. Współorganizacja Nocy Kooperatystów w ramach ogólnopolskiej „Nocy 
Muzeów”. 
Zorganizowanie we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą i Pracownią Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia” jednodniowej imprezy edukacyjnej 
przypominającej korzenie polskiego ruchu spółdzielczego. 

11. Organizacja Festiwalu „Uwolnij Kulturę!”.
Impreza poświęcona była eksponowaniu niekomercyjnych aspektów kultury, jak 
możliwość ożywiania przestrzeni zaniedbanych społecznie. W jej ramach odbyły 
się warsztaty, wystawy, koncerty, pokazy filmów oraz gra miejska.

12. Współorganizacja III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej.

13. Animowanie kampanii społecznej „My Obywatele”.
Powołana przez organizację Sieć My Obywatele jest dobrowolnym 
porozumieniem niezależnych i wewnętrznie demokratycznych stowarzyszeń, 
które niezależnie od różnic światopoglądowych postanowiły wspierać się w 
szerzeniu kultury aktywności społecznej oraz zabiegach na rzecz systemowego 
zwiększania wpływu obywateli na decyzje publiczne.
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14. Prowadzenie studia graficznego Kooperatywa.org. 
Działalność usługowo-produkcyjna realizowana przede wszystkim na rzecz 
organizacji społecznych, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego 
oraz działalności gospodarczej. Podstawowe usługi stanowią projektowanie 
graficzne i DTP, kompleksowe usługi wydawnicze, tworzenie stron 
internetowych, projekty gadżetów reklamowych oraz gry edukacyjne.

15. Wsparcie dla programu „Zostańmy Razem”.
Stowarzyszenie wspiera grupy integracyjne działające w ramach programu 
„Zostańmy Razem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 2 w Łodzi oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Łódzkiej.

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

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

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)

5000

20

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

1.Pozostała działalność wydawnicza /wydawanie katalogów, 
materiałów reklamowych, fotografii, rycin, pocztówek, kartek z 
życzeniami, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki i pozostałych 
wyrobów drukowanych oraz udostępnienie danych statystycznych 
i innych informacji w trybie on-line o tematyce związanej ściśle z 
celami statutowymi stowarzyszenia/
2.Działalność portali internetowych /prowadzenie działalności 
portali informacyjnych w zakresie obejmującym działalność 
statutową stowarzyszenia/
3.Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej
niesklasyfikowana (99.49 Z)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 58.19 Z

63.12 Z

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

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)

1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
/ skanowanie, obróbka tekstu, skład, fotoskład, ręczne 
wprowadzanie danych, skanowanie i optyczne rozpoznawanie 
znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej, 
projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, 
modele itp., wykonywanie korekty tekstu na potrzeby celów 
statutowych
stowarzyszenia, w szczególności w zakresie kultury, oświaty i 
podtrzymywania
tradycji narodowej/
2) Wydawanie książek /wydawanie książek o tematyce związanej 
ściśle z celami statutowymi stowarzyszenia/
3) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków /wydawanie 
czasopism i pozostałych periodyków w tym wydawanie 
programów radiowych i telewizyjnych o tematyce związanej ściśle 
z celami statutowymi stowarzyszenia /

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

18.13 Z

58.11 Z

58.14 Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1) Działalność agencji reklamowych.
2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3) Pozostałe drukowanie.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

73.11 Z

74.90 Z

18.12 Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

cały kraj

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) 758,910.18 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 274,085.39 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 429,423.04 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 13,881.95 zł

4. Przychody z działalności finansowej 119.73 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,101.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 37,267.87 zł

2,890.00 zł

32,576.97 zł

1,800.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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 4,101.80 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 4,101.80 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 Wydawanie kwartalnika „Nowy Obywatel” 3,459.80 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 564,220.32 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

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

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

f)pozostałe koszty ogółem:

127,279.13 zł 4,101.80 zł

386,032.12 zł 0.00 zł

10,738.58 zł

39,467.47 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

703.02 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Program „Zostańmy Razem” 642.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

13.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

10.0 etatów

40.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

Druk: MPiPS 10



75.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

10.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

10.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 50.00 osób

40.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

7.00 osób

5.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

5.00 osób

8.00 osób

e) inne osoby 15.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 223,807.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

145,329.00 zł

145,329.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7,847.00 zł

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

2,212,478.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 139,369.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 73,109.00 zł

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

11,329.00 zł

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

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

0.00 zł

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

1,398.79 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Zorganizowanie III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych (OFSS) w Łodzi 10,000.00 zł

2 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej. Gazeta spółdzielcza 39,750.00 zł

3 Festiwal „Uwolnij Kulturę!” 24,082.89 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 My Obywatele 183,114.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia znajdują się w raportach rocznych, publikowanych 
m.in. na stronie internetowej: 
http://soo.org.pl/o-stowarzyszeniu/sprawozdania

Bieżące informacje o działaniach organizacji można znaleźć na stronach:
http://soo.org.pl
http://nowyobywatel.pl
http://kooperatywa.org

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 590.40 zł

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1,537.50 zł

3 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 440.00 zł

4 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2,706.00 zł

5 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 4,305.00 zł

6 Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 2,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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