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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KOSZYKOWA Nr domu 67 Nr lokalu 21

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-667 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226217777

Nr faksu 226217777 E-mail biuro@zm.org.pl Strona www www.zm.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01263626600000 6. Numer KRS 0000125160

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Patryk Bielecki Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Moreń Wiceprezes Zarządu TAK

Karolina Krajewska Skarbnik TAK

Robert Buciak Sekretarz Zarządu TAK

Rafał Muszczynko Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bogdan Rossa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Kamila Musiatowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Łukasz Gawryś Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

ZIELONE MAZOWSZE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

DO CELÓW STOWARZYSZENIA NALEŻY: 
1. WPŁYWANIE NA POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I 
ZDROWIA LUDZI, W TYM POPRZEZ PROPAGOWANIE ROZWIĄZAŃ 
KOMUNIKACYJNYCH POPRAWIAJĄCYCH WARUNKI RUCHU PIESZYCH, 
ROWERZYSTÓW, TRANSPORTU SZYNOWEGO I INNYCH FORM 
EKOLOGICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
2. WSPIERANIE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO ZGODNEGO Z 
ZASADAMI TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
3. INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA O STANIE I ZAGROŻENIACH 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
4. PROPAGOWANIE PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ, ROZWIAZAŃ I 
TECHNOLOGII.
5. PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM, PROCESOM I INWESTYCJOM 
MOGĄCYM POGORSZYĆ STAN ŚRODOWISKA.
6. INSPIROWANIE I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W 
DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA.
7. OCHRONA OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW CENNYCH ZE WZGLĘDÓW 
PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH, BĄDŹ HISTORYCZNYCH.
8. OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW.
9. DĄŻENIE DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, W 
TYM POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM, PROCESOM I 
INWESTYCJOM MOGĄCYM JE POGORSZYĆ.
10. ORGANIZACJA KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I 
MŁODZIEŻY.
11. POMOC OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYRÓWNYWANIE 
ICH SZANS, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ 
AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY I
BEZROBOTNYCH.
12. POMOC NIEZMOTORYZOWANYM OFIAROM WYPADKÓW 
DROGOWYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO 2



1.Odpłatna działalność statutowa 
• PROWADZENIE RÓŻNORODNYCH FORM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
• PROWADZENIE CENTRUM EKOLOGICZNEGO WRAZ ZE SCHRONISKIEM 
MŁODZIEŻOWYM.
• PROWADZENIE WŁASNYCH KAMPANII, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH, 
WYDAWNICTW.
• PODEJMOWANIE WIELOKIERUNKOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA ORAZ PROEKOLOGICZNEGO PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO (A W KONSEKWENCJI ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI), 
KIERUJĄC SIĘ OBOWIĄZUJACYM PRAWEM, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
• PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ TRANSPORTU PUBLICZNEGO, 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO, 
AGROTURYSTYKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA I REDUKCJI ODPADÓW.
• PRZEPROWADZANIE NIEZALEŻNYCH OPRACOWAŃ, STUDIÓW, ANALIZ, 
EKSPERTYZ, OCEN, RAPORTÓW I OPINII WRAZ ZE SKŁADANIEM 
WNIOSKÓW I POSTULATÓW W SPRAWACH ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ.
2.Nieodpłatna działalność statutowa 
• WYSTĘPOWANIE NA PRAWACH STRONY REPREZENTUJĄCEJ INTERES 
SPOŁECZNY ORAZ INTERES PRAWNY UZASADNIONY CELAMI 
STATUTOWYMI W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH, 
PROCEDURACH ZWIĄZANYCH Z PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ORAZ W PROCESACH SADOWYCH ZWIĄZANYCH Z 
NARUSZENIEM ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA I DÓBR KULTURY, W 
PROCESACH INWESTYCYJNYCH ORAZ PROCEDURACH PLANISTYCZNYCH.
• OPINIOWANIE PLANÓW, PROJEKTÓW, DECYZJI I UCHWAŁ ORGANÓW 
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ.
• WSPÓŁPRACE Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI, A TAKŻE FUNDACJAMI, 
PRZEDSIĘBIORSTWAMI, ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU, OŚRODKAMI 
NAUKOWYMI, ADMINISTRACJĄ PAŃSTWOWĄ I SAMORZĄDOWĄ.
• PODEJMOWANIE WSZELKICH PRAWEM DOZWOLONYCH DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH WYPEŁNIANIU CELÓW STATUTOWYCH.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Nieodpłatna działalność statutowa

Jedną z form nieodpłatnej działalności statutowej jest zgłaszanie uwag i postulatów. Staramy się brać udział w konsultacjach 
społecznych dotyczących ochrony środowiska, walki z hałasem, poprawy transportu zbiorowego, kolejowego i rowerowego 
oraz innych dotyczących działań zawartych w statucie. 

1.1. Działalność na rzecz ruchu rowerowego i pieszego 

Zielone Mazowsze złożyło m.in. uwagi do projektów pl. Narutowicza, drogi rowerowej w ulicy Powstańców Śląskich, w ul. Bora-
Komorowskiego, Saskiej i Egipskiej oraz do przebudowy ul. Bardowskiego, ul. Podskarbińskiej i ul. Mińskiej, a także skweru 
Orszy.

W 2018 r. członkowie brali czynny udział w konsultacjach projektów zazieleniania ulic Warszawy, które organizowane były przez 
Zarząd Zieleni. Złożone zostały uwagi i propozycje m.in. do ul. Towarowej, Al. Jana Pawła II, Marszałkowskiej i Puławskiej, które 
były opierały się o wielobranżowe zmiany w pasie drogowym. 

Zaktualizowana została strona internetowa promująca projekty budżetu partycypacyjnego o tematyce zrównoważonego 
rozwoju i ekologicznego transportu. 

Oprócz opiniowania projektów, członkowie i sympatycy sporządzają społeczne audyty już funkcjonującej infrastruktury 
rowerowej, wskazując na możliwość realizacji poprawek. 

Ponadto zamieściliśmy na stronie internetowej relację z szlaku GreenVelo wskazując na niedociągnięcia i dobre zastosowane 
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rozwiązania. 

Przedstawiciel stowarzyszenia w 2018 r. był Przewodniczącym Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu działającej 
przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st. Warszawy. 

Zielone Mazowsze jest także członkiem założycielskim ogólnopolskiej Federacji Piesza Polska, która będzie działać na rzecz 
bezpieczeństwa i komfortu pieszych w Polsce. Narzędziami do osiągnięcia tych celów ma być dialog z władzami krajowymi i 
samorządowymi, inicjowanie zmian w prawie, rozwój badań nad potrzebami pieszych i infrastrukturą pieszą oraz wspieranie 
pieszych w mniejszych ośrodkach i na obszarach wiejskich. 

1.2. Działania na rzecz transportu zbiorowego

Działania koncentrowały się między innymi na opiniowaniu projektów i koncepcji nowych linii tramwajowych lub modernizacji 
(m.in. tramwaj do Wilanowa, na ul. Gagarina, na ul. Waszyngtona) oraz zmian do organizacji ruchu, przede wszystkim w 
zakresie usprawnienia przesiadek. Dzięki interwencji Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapewnił dostępność dwóch 
przystanków tramwajowych w Al. Jerozolimskich. Jednym z artykułów na stronie internetowej został zaprezentowany przykład 
oszczędności i możliwości zwiększenia podaży w komunikacji miejskiej dzięki zastosowaniu buspasów. 

Przedstawiciel Zielonego Mazowsza zasiadł w powołanej w 2018 r. Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego, która jest 
organem doradczym przy Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. W 2018 r. wydane rekomendacje dotyczyły zagadnień 
związanych z dostępnością pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej, priorytetów dla pojazdów transportu publicznego w 
ruchu miejskim, działań  o charakterze  legislacyjnym, organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym, aby zapewnić 
priorytetyzację dla transportu publicznego oraz informacji pasażerskiej.
 
1.3. Działania związane z hałasem

Stowarzyszenie złożyło uwagi do projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2018-2022 oraz kontynuowana 
była współpraca ze stowarzyszeniem „Ciche niebo nad Warszawą”. 

1.4 Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Stowarzyszenie brało udział w postepowaniu dotyczącym nielegalnego wysypiska śmieci w Wielkopolsce. Dzięki aktywnemu 
uczestnictwu Wiceprezesa stowarzyszenia, zapadł wyrok w sprawie skazujący na nielegalne działania w zakresie gromadzenia 
odpadów. 

1.5. Konsultowanie i opiniowanie dokumentów (z zakresu ochronrony środowiska, planowania przestrzennego i 
zrównoważonego transportu)

Zgłosiliśmy uwagi do projektu Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r. (http://zm.org.pl/?a=udp_srt-18c) oraz 
projektu programu "Dostępność plus" (http://zm.org.pl/?a=dostepnosc_ustawa_zalozenia- 187) .

2. Odpłatna działalność statutowa

2.1. Działania związane z promocją efektywnego transportu zgodnego z zasadmai trwałego i zrównoważonego rozwoju

2.1.1. Koncepcja Ursus

Rodzaj dofinansowania: zapytanie ofertowe
Kwota dofinansowania w 2018 r.: 23739,00 zł
Zamawiający: Zarząd Dzielnicy Ursus
Okres realizacji: grudzień 2018  
Cele statutowe: 2, 4, 5, 10 
Zakres prac obejmował zaktualizowanie koncepcji rozwoju ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus. Stowarzyszenie Zielone 
Mazowsze wykonało w 2005 r. koncepcję budowy dróg rowerowych, która w wielu kwestiach została zrealizowana lub 
zdezaktualizowały się pewne proponowane rozwiązania. W ramach zamówienia na aktualizację koncepcji wskazano układ dróg 
rowerowych, których realizacja jest możliwa do wykonaniu w perspektywie 6-7 lat i będzie tworzyć spójną infrastrukturę 
rowerową. Ponadto wskazano preferowane formy zmiany organizacji ruchu, które będą poprawiały funkcjonowanie transportu 
rowerowego w Dzielnicy Ursus. 

2.1.2 Opracowanie Warszawskiego Raportu Rowerowego 2018
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80000

100

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

Rodzaj dofinansowania: zapytanie ofertowe
Kwota dofinansowania w 2018 r.: 19767,33 zł
Zamawiający: Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy
Okres realizacji: październik 2018 - kwiecień 2019  
Cele statutowe: 4, 9, 10 

Zakres prac obejmował:
- przygotowanie zestawiania nowej infrastruktury rowerowej, wrysowanie w mapę oraz zebranie informacji o wybudowanej 
infrastrukturze rowerowej w 2018 r. oraz planowanej do realizacji w 2019 r.
- przygotowanie opisy jednodniowej przykładowej wycieczki rowerowej w okolicę Warszawy
- wskazanie wybranych imprez promujących transport rowerowy
- zestawienie statystyk wypadków drogowych z udziałem rowerzystów
- przygotowanie opracowania do druku i jego wydruk
Opracowanie jest ważnym opracowaniem statystycznym na temat stanu i rozwoju infrastruktury rowerowej w Warszawie oraz 
przyczynia się do upowszechnienia ekologicznych środków transportu. 

Do kwietnia 2018 r. kontynuowana była praca nad Warszawskim Raportem Rowerowym 2017 

2.1.3 Kontrola jakości usług przewozowych w pociągach wykonujących przejazdy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego 

Rodzaj dofinansowania: zamówienie publiczne
Kwota dofinansowania w 2018 r.: 63000 zł
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Okres realizacji: styczeń - grudzień 2018  
Cele statutowe: 2, 5, 8 

Wykonanych zostało ponad 500 kontroli pociągów w zakresie jakości usług wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i 
Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie województwa łódzkiego. Badana była jakość przewozów z punktu widzenia pasażera, tj. 
stan taboru, prawidłowość informacji pasażerskiej, punktualność odjazdów, czystość składu. Dzięki nadzorowi, przewoźnicy 
stale dbają o jakość taboru, a usterki są szybko usuwane, co potwierdzają kontrole, a w województwie łódzkim mieszkańcy 
mają dostęp do konkurencyjnego, ekologicznego środka transportu.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działania na rzecz transportu miejskiego i 
regionalnego zgodnego zasadami trwałego 
rozwoju ; występowanie na prawach strony w 
postępowaniach administracyjnych w sprawach 
mogących mieć istotny wpływ na środowisko 
przyrodnicze i zdrowie ludzi; opiniowanie aktów 
prawnych (w tym prawa miejscowego ważnego 
punktu widzenia z punktu widzenia ochrony 
środowiska i zabytków); działania na rzecz 
poprawy warunków ruchu niezmotoryzowanych 
(pieszych i rowerzystów) oraz promocji systemu 
transportowego nie zagrażającego środowisku i 
przyjaznego dla ludzi

94.99.Z 2 500,00 zł

2 upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

działania na obszarze transportu zbiorowego, w 
tym kolejowego, na rzecz ochrony 
konsumentów pasażerów oraz poprawy jakości 
jego funkcjonowania w celu minimalizacji efektu 
wykluczenia społecznego; działania analityczne i 
interwencyjne służące poprawie warunków 
funkcjonowania transportu zbiorowego zarówno 
w zakresie infrastruktury (liniowej i punktowej), 
jak też świadczonych usług; reprezentowanie 
interesów pasażerów w procesie konsultacji 
projektów infrastruktury (budowlanych i 
organizacji ruchu), aktów prawnych itp.

94.99.Z 100,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działania na rzecz równego traktowania osób z 
niepełnosprawnościami w systemie 
transportowym i przestrzeni publicznej - na 
wszystkich etapach, od projektowania 
infrastruktury komunikacyjnej, przez jej budowę 
i utrzymanie, po funkcjonowanie transportu 
zbiorowego, zarówno pod względem taboru jak i 
zachowania personelu; monitoring i audyt 
infrastruktury komunikacyjnej oraz jakości usług 
komunikacji zbiorowej; podejmowanie 
interwencji w przypadku zidentyfikowania 
nieprawidłowości nagłaśnianie problemów i 
dążenie do wdrożenia systemowych rozwiązań

94.99.Z 500,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 138 805,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 915,65 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 106 434,91 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 147,45 zł

e) pozostałe przychody 4 307,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

W ramach zamówień publicznych, działanie 
na rzecz efektywnego systemu 
transportowego zgodnego z zasadami 
trwałego rozwoju, z uwzględnieniem ruchu 
pieszego i rowerowego, komunikacji 
zbiorowej oraz systemu przyrodniczego; 
przyczynianie się do rozwoju ruchu 
rowerowego i świadomie ekologicznie 
społeczeństwa obywatelskiego w kraju; 
działania na rzecz ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń; pilnowanie, aby były 
wdrażane zapisy dokumentów 
strategicznych ww. obszarach. 
Przekazywanie jednostkom samorządu 
terytorialnego wiedzy eksperckiej w 
zakresie zrównoważonego rozwoju.

94.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15 914,66 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 106 434,91 zł

Druk: NIW-CRSO 7



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 810,99 zł

2.4. Z innych źródeł 1 644,45 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 45 601,82 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 464,08 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 138 056,79 zł 3 464,08 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

3 464,08 zł 3 464,08 zł

119 739,30 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,58 zł

1 Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym na rzecz najmniej emisyjnego transportu 3 464,08 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

106 434,91 zł

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) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

2 810,00 zł

12 000,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 451,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13 304,39 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

12 943,52 zł

1 909,31 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,10 etatów

7 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

50 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

12 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 76 590,82 zł

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

76 590,82 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

128,80 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

1 059,55 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

466,99 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 700,00 zł

2 700,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73 890,82 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 66 162,82 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 10 428,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

801,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

19 300,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Przeciętne wynagrodzenie w pkt 4 dotyczy 1 osoby, ale 
zostało podzielone przez 5 członków organu.

Przeciętne wynagrodzenie w pkt 5 i 7 nie są miesięcznymi 
wynagrodzeniami, ale wliczonymi umowami także za 
realizację projektów kilkumiesięcznych, ale też nie 
całorocznych, ale podzielone zgodnie z instrukcją 
wypełnienia sprawozdania. 

Wynagrodzenia w pkt 8,9 i 11 są jednorazową wypłatą za 
realizację wielomiesięcznego projektu

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Zadania wykonywane w 
formie zamówień 
publicznych (opisane w 
dziale IX)

Kontrola jakości usług 
przewozowych, Aktualizacja 
koncepcji rozwoju 
infrastruktury w dzielnicy Ursus, 
Opracowanie raportu 
rowerowego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego, Biuro Polityki Mobilności 
m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy

106 434,91 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13 103,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Łukasz Patryk Bielecki, Krzysztof 
Moreń, Karolina Krajewska, Robert 

Buciak, Rafał Muszczynko
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Aktualizacja koncepcji rowerowej w Dzielnicy Ursus Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 23 739,00 zł

2 Warszawski Raport Rowerowy 2017 Biuro Polityki Mobilności i 
Transportu m.st. Warszawy

37 908,60 zł

3 Warszawski Raport Rowerowy 2018 Biuro Polityki Mobilności i 
Transportu m.st. Warszawy

19 767,33 zł

4 Kontrola jakości usług przewozowych w pociągach 
wykonujących przejazdy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego

63 000,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Centrum Zrównoważonego Transportu

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15

Druk: NIW-CRSO 13


