
SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”

z działalności w roku 2008

1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych 

organizacji

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 

33/126, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248901; 

Numer REGON 100142642

Dane członków zarządu: 

Szymon Surmacz prezes, adres ul. Czernika 2 m 33b 92-543 Łódź

Michał Sobczyk wiceprezes, adres ul. Rewolucji 1905 r. 49 m. 27 90-215 Łódź

Konrad Malec wiceprezes, adres ul. Nastrojowa 14/37 91-496 Łódź

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,
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14)wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i  

finansowego organizacji pozarządowych

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Działalność Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i 

odpłatnej.

W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:

1) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i poligraficznej,

2) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z 

promocją i wspieraniem celów statutowych,

3) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, medialnej i 

organizacyjnej,

4) produkcja materiałów filmowych oraz ich upowszechnianie,

5) działalność promocyjna i reklamowa,

6) działalność informatyczna i internetowa,

7) organizowanie i prowadzenie kampanii, szkoleń, seminariów, treningów, 

obozów, kursów, prelekcji, wykładów, debat, warsztatów, wystaw 

fotograficznych i plastycznych, projekcji filmowych, koncertów, zgromadzeń, 

wieców, pikiet i happeningów o charakterze edukacyjnym,

8) przygotowanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz,  

opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk 

i innych tego typu materiałów,

9) organizowanie staży zagranicznych i krajowych,

10)prowadzenia działalności doradczej,

11)współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego 

przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa 

międzysektorowego,

12)współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i  

zagranicą sprzyjającymi realizacji celów Stowarzyszenia,

13)udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo 

administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi,

14) występowanie do właściwych – wg kompetencji - władz lokalnych, 
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wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków 

zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu publicznego 

oraz dla środowiska naturalnego na określonym  terenie, zaniechania 

naruszania interesu publicznego i środowiska naturalnego, przywrócenia stanu 

poprzedniego lub naprawy zaistniałych w związku z tym szkód,

15)składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i  

aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną, ich konsultowanie 

i opiniowanie również na etapie ich stosowania,

16)inne działania realizujące cele statutowe

W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości 

środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi 

działalność wyszczególniona w §8 w ustępie 2 punkty 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 

10).

W roku 2008 stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

1. „Wydanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego Magazyn „Obywatel” oraz 

wsparcie informacyjno-publ icystycznego serwisu internetowego 

obywatel.org.pl w roku 2008”

2.  „Czy masz świadomość – projekt multimedialny na rzecz proekologicznych, 

prozdrowotnych i obywatelskich dobrych praktyk”.

3. „Sami Sobie – projekt na rzecz tworzenia warunków dla samoorganizacji 

społecznej”.

4. „Zielona Łódź – projekt multimedialny na rzecz proekologicznych i 

obywatelskich dobrych praktyk”.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

W roku 2008 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o powołaniu Komisji 

Inwentaryzacyjnej.
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5. Przychody w roku 2008 (w PLN)

1. Nieodpłatna działalność – dotacje 246757,49

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego 76257,99

3. Darowizny 185829,60

4. Przychody finansowe 141,11

Razem 508986,19

6. Koszty poniesione w roku 2008 (w PLN)

1. Na realizację celów statutowych nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego

303873,76

2. Na realizację celów statutowych odpłatnej 

działalności pożytku publicznego

76083,70

3. Koszty administracyjne 13261,72

Razem 393219,18

7. Wynagrodzenia pracowników

a) liczba osób zatrudnionych w organizacji

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. organizacja zatrudniała 9 pracowników.

 b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom

- 92290,00 zł.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia

Stowarzyszenie nie wypłaca żadnych wynagrodzeń członkom swoich organów z 

tytułu sprawowanych przez nich funkcji. 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia,

Z tytułu umów o dzieło – łącznie 41882,20 zł brutto (24 osoby w ciągu 2008 roku).
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Z tytułu umów zlecenia – łącznie 5955,90 zł (1 osoba w ciągu 2008 roku).

e) udzielone pożyczki pieniężne

Stowarzyszenie  udzieliło w roku 2008 pożyczek pieniężnych w wysokości 25000,00 zł

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie posiadało na rachunkach 

w Banku Spółdzielczym Rzemiosła –  97617,49 zł

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie,

Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości. 

i) nabyte pozostałe środki trwałe,

W 2008 roku zostały nabyte środki trwałe w wysokości 2799,00 zł.

j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik 2.

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe

W roku 2008  Stowarzyszenie podpisało umowę dotacji z Ministerstwem Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: „Wydanie dwumiesięcznika 

społeczno-kulturalnego Magazyn „Obywatel” oraz wsparcie informacyjno-

publicystycznego serwisu internetowego obywatel.org.pl w roku 2008”

9. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących 

zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych 
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deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych w wysokości 

456,00 zł.

Stowarzyszenie składa roczne deklaracje PIT- 4R dotyczące pobranych zaliczek na 

podatek dochodowy i deklaracje CIT- 8.

10. Przeprowadzone kontrole

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli w Stowarzyszeniu.

Konrad Malec

Wiceprezes Zarządu

Załączniki

1/ Lista kluczowych działań zrealizowanych w 2008 roku.

2/ Sprawozdanie finansowe za 2008 rok
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Załącznik 1: 

Lista kluczowych działań Stowarzyszenia realizowanych w 2008 roku.

• Obywatel

Stowarzyszenie wydało 6 numerów pisma „Obywatel” oraz prowadziło powiązany z 

nim serwis internetowy www.obywatel.org.pl. Kolportaż gazety odbywał się w sieci 

salonów prasy Empik, Inmedio, Relay i Ruch. Przedruki wybranych artykułów 

ukazywały się m.in. w największym polskim portalu internetowym - Onet.pl. 

Bezpłatne egzemplarze pisma były przekazywane uczelniom, bibliotekom, 

organizacjom społecznym itp.

Więcej informacji: www.obywatel.org.pl

• Sami Sobie 

Celem przedsięwzięcia „Sami Sobie – projekt na rzecz tworzenia warunków dla  

samoorganizacji społecznej” była aktywizacja wybranych społeczności lokalnych z 

terenu całego kraju. W ramach projektu przeszkolono 16 animatorów społecznych, 

powołano 16 Klubów Obywatela, stworzono analizy problemów lokalnych i 

potencjału gmin oraz podjęto działania na rzecz rozwiązania wybranych 

problemów. Ponadto działania obejmowały współpracę z blisko 500 bibliotekami.

Więcej informacji: www.samisobie.oai.pl

• Czy masz świadomość?

Stowarzyszenie realizowało cykliczną, publicystyczną audycję radiową „Czy masz 

świadomość?” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej (częstotliwość: dwa 

razy w miesiącu po 3 godziny). Na antenie podejmowane były zagadnienia 

związane m.in. z aktywnością obywatelską, ochroną środowiska i kulturą. Do 

udziału w audycjach zapraszani byli aktywiści społeczni, naukowcy i decydenci.  

Audycja ma ok. 4-5 tysięcy słuchaczy.

Więcej informacji: www.czymaszswiadomosc.oai.pl
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