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

Zarząd
Michał Sobczyk - prezes 
Szymon Surmacz - wiceprezes

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 i 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” oraz prowadzenie 
portalu internetowego nowyobywatel. pl
„Nowy Obywatel” kwestionuje utarte poglądy na temat polityki, gospodarki, 
społeczeństwa i ekologii, przede wszystkim prezentując alternatywy wobec 
neoliberalnego modelu kapitalizmu oraz indywidualistycznej i 
konsumpcjonistycznej wizji społeczeństwa. Pismo propaguje egalitarne 
rozwiązania ustrojowe oraz demokratyzację życia publicznego i sfery 
ekonomicznej, popularyzuje wartościowe przykłady oddolnej samoorganizacji 
obywatelskiej, pokazuje korzyści z aktywnej polityki gospodarczej i społecznej 
państwa. Na jego unikalny w skali kraju charakter składa się także przywracanie 
pamięci o zapomnianych elementach dziedzictwa narodowego, takich jak 
tradycje myśli demokratycznej (m.in. patriotyczna lewica PPS-owska, 
przedwojenny ruch spółdzielczy, pierwsza „Solidarność”). Kwartalnik kładzie 
nacisk na opisywanie kluczowych problemów społecznych oraz możliwych 
kierunków działań państwa i samych obywateli, aby im zaradzić. 
W 2012 r., przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, zostały wydane 3 numery pisma o łącznej objętości 488 stron i 
nakładzie 4500 egzemplarzy. Prace koncepcyjne, redakcyjne i techniczne 
zostały w większości wykonane przez stały zespół pracowników i 
współpracowników Stowarzyszenia, natomiast teksty – od pogłębionych 
raportów po reportaże, teksty biograficzne i eseje – zostały nieodpłatnie 
przygotowane przez dziennikarzy obywatelskich oraz praktyków określonych 
dziedzin (społecznicy, naukowcy, działacze gospodarczy).

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
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Kwartalnik „Nowy Obywatel” dostępny jest w prenumeracie oraz w salonach 
prasowych (Empik, RUCH), a ponadto w wersji na urządzenia mobilne. Teksty w 
nim publikowane są sukcesywnie udostępniane w Internecie, na stronach 
powiązanego z gazetą portalu nowyobywatel.pl.
Portal zawiera wybrane artykuły z archiwalnych wydań pisma (numery o 
wyczerpanym nakładzie można bezpłatnie czytać bądź pobrać w całości), a 
ponadto serwis informacyjny, publicystykę oraz wywiady; nacisk kładziony jest 
na wydarzenia i opinie marginalizowane przez media głównego nurtu. W 2012 r., 
dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, portal został wzbogacony o dział „Inspiracje”, który stanowi stale 
aktualizowane cyfrowe archiwum tekstów, w tym materiałów źródłowych wraz z 
komentarzem, prezentujących postacie, działania i nurty ideowe mogące 
stanowić inspirację dla współczesnej działalności społecznej, patriotycznej i 
kulturalnej.
Treści publikowane w ramach serwisu nowyobywatel.pl są popularyzowane m.in. 
za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook, który w 2012 
r. należał do cieszących się największym zainteresowaniem w ramach swojej 
kategorii tematycznej.
Uzupełnienie działalności pisma stanowi organizacja imprez dyskusyjnych oraz 
aktywność publiczna jego redaktorów i współpracowników pod szyldem „Nowego 
Obywatela”, przyjmująca postać m.in. podejmowania przez nich tematyki 
społecznej na łamach innych czasopism i portali internetowych, czy gościnnego 
udziału w programach telewizyjnych i radiowych, debatach itd.
2. Wydawanie pisma „JAK robić biznes społeczny”.
W 2012 r. nakładem Stowarzyszenia ukazały się 2 numery bezpłatnego, 
wysokonakładowego (15 000 egz.) pisma adresowanego dla osób 
prowadzących przedsiębiorstwa społeczne bądź potencjalnie zainteresowanych 
ich założeniem. Gazeta powstaje we współpracy z Ogólnopolskim Związkiem 
Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, pod patronatem Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Na zawartość JAK-a składają się opisy inspirujących przykładów przedsiębiorstw 
społecznych, wywiady, praktyczne porady, recenzje przydatnej literatury, relacje 
z wydarzeń branżowych; prezentowane są także, również w formie 
tematycznych wkładek, działania organizacji i instytucji wspierających rozwój 
ekonomii społecznej. Wyróżnikiem pisma jest przystępna forma publikowanych 
artykułów.
Dodatkowe informacje o piśmie oraz archiwalne numery znaleźć można stronie 
http://biznesspoleczny.pl.
3. Prace w ramach serii wydawniczej „Biblioteka Obywatela”.
W 2012 r. Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad kolejnymi pozycjami w ramach 
serii książkowej „Biblioteka Obywatela”, które ukażą się w latach 2013-2014. 
Ponadto, prowadzona była dystrybucja wydanych wcześniej pozycji, których 
aktualny wykaz znajduje się na stronie http://nowyobywatel.pl/biblioteka-
obywatela. 
4. Prowadzenie audycji pt. „Głos Obywatela”
W 2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia nawiązali współpracę z profesjonalną 
rozgłośnią internetową – Radiem WNET. Efektem jest cykliczna, autorska 
audycja Stowarzyszenia, prowadzona społecznie przez członków organizacji i 
podejmująca tematykę charakterystyczną dla „Nowego Obywatela”. Pliki 
dźwiękowe z zapisem kolejnych programów, do których zapraszane były istotne 
postaci życia publicznego (społecznicy, naukowcy, działacze związkowi i 
gospodarczy), znaleźć można na stronie 
http://www.radiownet.pl/republikanie/glos-obywatela.
5. Organizacja VIII Festiwalu Obywatela
W ramach imprezy, która odbyła się w Łodzi w dniach 19-21 października 2012 
r. pod hasłem „Odzyskajmy demokrację!”, miały miejsce debaty, prelekcje 
zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla 
sympatyków czasopisma „Nowy Obywatel”. Wśród tematów, jakim poświęcone 
były wydarzenia festiwalowe, znalazły się m.in. demokracja gospodarcza (spółki 
pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska 
(związki zawodowe, ruchy na rzecz sprawiedliwej społecznie polityki 
samorządów) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji 
bezpośredniej oraz partycypacyjnej. Odbyła się również premiera 
przygotowanego przez Stowarzyszenie filmu dokumentalnego „Pogotowie 
Obywatelskie”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.
Impreza, w której wzięło udział ok. 100 osób, odbyła się przy współpracy z 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Fundacją Stefczyka, Spółdzielczymi 
Mediami WNET, „Tygodnikiem Solidarność” oraz firmą Dot Film. Wideorelacje z 
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całości programu (nie licząc pokazów filmowych oraz integracyjnych), a także 
wspomniany film zostały umieszczone na kanale Stowarzyszenia na portalu 
YouTube (http://youtube.com/user/NowyObywatel). Z kolei kompletny program 
oraz zdjęcia z wydarzenia znaleźć można na http://nowyobywatel.pl/festiwal.
6. Animowanie sieci organizacji społecznych My Obywatele
W 2012 r. Stowarzyszenie pełniło obowiązki animatora oraz sekretariatu Sieci 
My Obywatele – ogólnopolskiego porozumienia demokratycznych inicjatyw o 
charakterze członkowskim (stowarzyszenia, spółdzielnie, nieformalne 
kolektywy). Celem sieci, zainicjowanej przez SOO w 2011 r., jest wzajemne 
wsparcie zrzeszonych podmiotów (m.in. w formie wymiany wiedzy, kontaktów 
czy usług oraz wspólnej promocji), a jednocześnie promowanie postaw 
obywatelskich, w tym zwłaszcza oddolnego stowarzyszania się.
Animacja i koordynacja sieci miała miejsce w ramach projektu „My Obywatele”, 
dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
Dzięki nim możliwa była m.in. organizacja następujących wydarzeń:
• spotkanie robocze sieci pod hasłem „Czas Demokracji” (Łódź, 21-22 czerwca), 
poświęcone m.in. budowaniu demokracji wewnątrz organizacji, obywatelskim 
inicjatywom uchwałodawczym oraz budżetowi partycypacyjnemu;
• cykl imprez zorganizowanych przez inicjatywy należące do sieci w ramach 
młodzieżowego festiwalu kultury alternatywnej Slot Art w Lubiążu koło Wrocławia 
(10-14 lipca): dyskusje na tematy społeczne, warsztaty, dystrybucja książek, 
czasopism i materiałów edukacyjnych;
• lokalne akcje obywatelskie przeprowadzone przez organizacje członkowskie;
• VIII Festiwal Obywatela (wraz z premierą nakręconego w ramach projektu „My 
Obywatele” filmu pt. „Pogotowie Obywatelskie”);
• impreza pt. „Wzgórze Demokracji”, zorganizowana 1 grudnia wspólnie z 
Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.
Ponadto, w ramach projektu Stowarzyszenie popularyzowało koncepcję tzw. 
demokracji płynnej – systemu demokratycznego łączącego zasady demokracji 
bezpośredniej oraz reprezentatywnej. Przygotowana została także polska wersja 
językowa internetowej platformy demokracji płynnej Adhocracy. Więcej 
informacji na ten temat znaleźć można na prowadzonej przez Stowarzyszenie 
stronie http://demokracjaplynna.org.
Informacje na temat sieci oraz należących do niej inicjatyw, a także baza wiedzy 
na temat samoorganizacji społecznej, przygotowana w ramach projektu „My 
Obywatele”, znajduje się na stronie http://myobywatele.org.
7. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji oraz doradztwa
W 2012 r. członkowie i pracownicy Stowarzyszenia prowadzili szkolenia, 
warsztaty i prelekcje poświęcone tematyce podejmowanej przez nie w ramach 
działalności statutowej oraz praktycznym doświadczeniom związanym z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego (tutaj m.in. marketing społeczny, 
finansowanie działalności pożytku publicznego dochodami z działalności 
gospodarczej). Miały one charakter licznych wydarzeń o charakterze 
jednorazowym (jak warsztaty poświęcone tworzeniu spółdzielczych miejsc pracy 
dla młodzieży, zorganizowane w ramach VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 
Społecznej – Kraków, 11-12 października; prelekcja z zakresu budowania 
demokracji w spółdzielniach, wygłoszona podczas forum spółdzielczości 
socjalnej zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Socjalnych – Bydgoszcz, 5-6 października), a także cyklicznego programu 
szkoleniowego ETOS.
Wspomniany, autorski program, dofinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, łączy nowoczesne warsztaty 
biznesowe z twórczą refleksją nad dziedzictwem etycznym kooperatyzmu, m.in.  
wspomagając spółdzielców w tworzeniu modeli biznesowych godzących 
efektywność ekonomiczną z generowaniem korzyści społecznych, czy ukazując 
im moralne i pragmatyczne korzyści z budowania kultury demokratycznej w ich 
przedsiębiorstwach. Więcej na temat ETOS dowiedzieć się można na stronie 
http://soo.org.pl/etos.
8. Popularyzacja tradycji samoorganizacji społecznej (spółdzielczość, ruch 
pracowniczy)
Ważnym polem działalności organizacji było w 2012 r. przypominanie opinii 
społecznej rodzimych tradycji oddolnych działań na rzecz sprawiedliwego 
społeczeństwa. Aktywność w tej sferze przejawiała się nie tylko na stronach 
kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz portalu nowyobywatel.pl, ale przyjmowała 
także formę imprez tematycznych, jak współorganizowana przez Stowarzyszenie 
wraz z Krajową Radą Spółdzielczą Noc Kooperatystów (19 maja, Muzeum 
Historii Spółdzielczości w Polsce) czy wycieczka pod hasłem „Śladami Łodzi 
spółdzielczej”, mająca na celu wzmocnienie samoidentyfikacji uczestników 
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programu ETOS jako kontynuatorów najlepszych tradycji polskiego ruchu 
kooperatywnego. Ponadto, przedstawiciele Stowarzyszenia współorganizowali 
lewicowo-patriotyczne obchody Święta Niepodległości – marsz Polska Socjalna, 
w ramach którego zostały przypomniane miejsca na mapie Warszawy 
symbolizujące najpiękniejsze karty z historii demokratycznej lewicy 
niepodległościowej („pepeesowskiej”).
Przy okazji programu ETOS został ponadto stworzony portal Kooperatyzm.pl, 
stanowiący zbiór tekstów źródłowych o tematyce spółdzielczej, w większości 
niedostępnych nigdzie poza niskonakładowymi publikacjami i nierzadko nie 
wznawianych od dziesięcioleci. W 2012 r. organizacja kontynuowała ponadto 
wsparcie techniczne dla portalu Lewicowo.pl, poświęconego historii myśli i czynu 
demokratycznej lewicy niepodległościowej, a stworzonego i prowadzonego przez 
członka SOO, a zarazem redaktora naczelnego „Nowego Obywatela” – 
Remigiusza Okraskę.
9. Prowadzenie studia graficznego Kooperatywa.org
Pod marką Kooperatywa.org Stowarzyszenie prowadzi działalność usługowo-
produkcyjną w formie studia graficznego. Realizowało ono zlecenia głównie na 
rzecz organizacji społecznych, w ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej. Podstawowe usługi studia stanowią 
projektowanie graficzne i DTP, kompleksowe usługi wydawnicze oraz tworzenie 
stron internetowych. Studio stanowi także zaplecze graficzne dla działalności 
statutowej organizacji, takiej jak edycja pism „Nowy Obywatel” oraz „JAK robić 
biznes społeczny”.
Ofertę oraz wybrane realizacje studia znaleźć można na stronie 
http://kooperatywa.org.
10. Działania interwencyjne
Stowarzyszenie zabierało głos, np. w postaci sygnowania listów otwartych, w 
sprawach takich jak nowelizacja ustawy o zgromadzeniach czy niepokojące 
sygnały ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczące 
polityki wobec czasopism o profilu intelektualnym ubiegających się o wsparcie ze 
środków resortu.
11. Wsparcie dla programu „Zostańmy Razem”
W 2012 r. Stowarzyszenie wspierało 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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

6500

40

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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)

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

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

99.49.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) Wydawanie książek /wydawanie książek o tematyce związanej 
ściśle z celami statutowymi stowarzyszenia/

2) 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/

3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane /działalność edukacyjna i szkoleniowa 
związana z doskonaleniem kwalifikacji członków, pracowników i 
wolontariuszy stowarzyszenia/

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.11.Z

58.14.Z

85.59.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

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 usługowa związana z przygotowywaniem do druku

2) Pozostała działalność wydawnicza 

3) Działalność agencji reklamowych

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

18.13.Z

58.19.Z

73.11.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

zagranica

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) 913,760.42 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 99,641.23 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 101,043.85 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 2,276.42 zł

4. Przychody z działalności finansowej 186.13 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,775.60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 321,381.42 zł
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217,654.00 zł

34,847.42 zł

68,880.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20,230.16 zł

2,570.00 zł

17,660.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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 4,084.62 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,659.75 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 Opłaty bankowe 98.00 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: 690,343.61 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:

446,083.11 zł 1,561.75 zł

206,014.69 zł 0.00 zł

1,380.00 zł

28,394.60 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

8,471.21 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" 1,561.75 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)

5.0 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)

3.3 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 4 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)
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0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

37.00 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

6.00 osób

5.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

5.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 19.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 3,286,631.12 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

68,289.12 zł

68,289.12 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 260,374.00 zł

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

327,251.12 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 260,945.10 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 66,338.00 zł

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

1,380.00 zł

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

2,235.50 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

458.35 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

9,331.00 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

25,170.00 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 nie posiada

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Projekt "My Obywatele" 359,036.82 zł

2 Projekt "Elementarz Tradycji Organizacji Spółdzielczych - ETOS" 68,880.00 zł

3 Wydanie kwartalnika społeczno-kulturalnego "Nowy Obywatel" oraz rozwój 
elektronicznej wersji pisma

35,287.00 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: www.soo.org.pl

Bieżące informacje o działaniach organizacji można znaleźć na stronach:
www.soo.org.pl
www.nowyobywatel.pl

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

Druk: MPiPS 14


