
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-12

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

2002-07-30

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 Joanna 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

TAK

ZIELONE MAZOWSZE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1.1.1. Nieodpłatna działalność statutowa.

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Wszelkie ograniczenie utrudniały działalność statutową. Wielkość działań 
dotyczyła zgłaszania uwag w formie pisemnej i publikowania na kanałach informacyjnych (m.in strona internetowa, 
Facebook).

Jako organizacja społeczna złożyliśmy:
- uwagi do projektu ustawy o elektromobilności
- uwagi do projektu tramwaju do Wilanowa
- uwagi do projektu strefy płatnego parkowania na Żoliborzu i Ochocie
- uwagi do projektu mpzp placu Narutowicza wraze szkoleniem wolontariuszy jak oceniać i sprawdzać mpzp
- uwagi do projektu infrastruktury rowerowej Piaseczna
- uwagi do projektu budowy 100 obwodnic
- uwagi do planu transportowego dot. Pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych
- uwagi do inwestycji CPK
- uwagi do trzeciej wersji projektu modernizacji Placu Narutowicza
- uwagi do projektu infrastruktury rowerowej Piaseczna
- a także w ramach bieżącego opiniowania uwagi projektów miejskich (m.in. Trasa Łazienkowska, Sokratesa)

W zakresie pomocy mieszkańcom w dalszym ciągu pokazaliśmy mieszkańcom Boguszkowa. W 2020 roku Sąd 
podtrzymał nakaz usunięcia nielegalnych odpadów w Boguszkowie. Ponadto zaczęliśmy pomagać mieszkańcom 
rejonu Nasielsku, którzy sprzeciwiali się powstaniu fabryki lakierów przy budynkach mieszkalnych.

Utworzyliśmy licznik obietnic wyborczych (czasmija.zm.org.pl) oraz kontynuowaliśmy sprawdzanie aktualnego 
poziomu realizacji Rowerowego skoku cywilizacyjnego.

Uczestniczyliśmy w zebraniach Branżowych Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu oraz ds. Ochrony 
Środowiska, które odbywały się zdanie. 
Członkowie i wolontariusze stowarzyszenia zaangażowani byli w składanie projektów do budżetu obywatelskiego w 
Warszawie oraz do pierwszej edycji dla województwa mazowieckiego. Pomimo złożenia kilkunastu projektów, 
ostatecznie do realizacji przeszły dotyczące transportu zbiorowego (weekendowa linia autobusowa) i infrastruktury 
rowerowej. 

Kontynuowaliśmy temat drogi na Woli, którą chce wybudować jeden z inwestorów, a czego nie chcą mieszkańcy. 
Podjęliśmy także starania, by w ramach pomocy rządowej wyznaczyć infrastrukturę pieszą i rowerową, ale m.st. 
Warszawa nie było zainteresowane. Zebraliśmy zestawienie wypadków lotniczych w północnej części Warszawy, 
samolotów, które startowały z Lotniska Babice. Wykonaliśmy społecznie audyt części nowej infrastruktury rowerowej 
na Pomorzu Zachodnim jako przykład dobrze realizowanej inwestycji.
Kontynuowaliśmy korespondencję w sprawie możliwości realizacji kładki rowerowej przy moście średnicowym w 
Warszawie.

Pandemia uświadomiła, że zachowanie dystansu może się odbywać na szerokich chodnikach, a obecne nie 
spełniają nawet obowiązujących przepisów w tym zakresie. Cyklem o chodnikach uświadamialiśmy potrzebę zmian 
(http://zm.org.pl/?a=szersze_chodniki_3_207)

Drugi rok z rzędu uczestniczyliśmy w projekcie "Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej" ufundowanym ze 
środków Narodowego Instytutu Wolności (Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020). Projekt jest ogólnopolskim 
działaniem sieciującym organizacje rowerowe, którego liderem jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, która też 
otrzymała dotację. Zielone Mazowsze jest partnerem w niektórych działaniach, nie ponosi jednak ich kosztów. W 
ramach projektu zrealizowaliśmy w 2020 r. 22 kursy dla młodzieży o tematyce poruszania się rowerem po mieście.

Stowarzyszenie było partnerem przejazdu "Garnitury na rowery", który ma na celu przekonanie, że pracownicy 
dojeżdżający do pracy z powodzeniem i na co dzień mogą korzystać z rowerów. Ze względu na panującą epidemię, 
przejazd odbył się w reżimie sanitarnym. 

W 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa zrealizowało projekt przebudowy ronda Czterdziestolatka w rejonie dworca 
Centralnego. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zabiegało o poprawę warunków poruszania się pieszych od 2013 r. 
(przykładowa relacja: http://zm.org.pl/?a=przejscia_40_latka-175) i przez kolejne lata prowadziło korespondencję. 

1.1.2. Odpłatna działalność statutowa
Opracowanie Warszawskiego Raportu Rowerowego 2019
Zamawiający: Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy 
Kwota dofinansowania: 42120 zł 
Zakres prac obejmował przygotowanie zestawienia nowej infrastruktury rowerowej w Warszawie, uaktualnienia mapy 
rowerowej, zestawienie statystyk wypadków, przedstawienie trasy na weekendowe wycieczki w regionie 
mazowieckim. Ponadto zostały wydrukowane duże mapy rowerowe Warszawy stanowiące załącznik do raportu.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

głównie rowerzyści, urzędnicy, mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

Działania w obszarze transportu zbiorowego, na 
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, jak i punktowej oraz w 
zakresie świadczonych usług; reprezentowanie 
interesów pasażerów w procesie konsultacji projektów
infrastruktury (budowlanych i organizacji ruchu), aktów 
prawnych itp.; działania związane z funkcjonowaniem 
biura stowarzyszenia, zakup niezbędnych materiałów i 
usług służących do realizacji celów stowarzyszania.

1 429,00 zł

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

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

90000

130
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 81 667,19 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 487,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 42 120,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 15 059,79 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 turystyka i krajoznawstwo

Opracowanie Warszawskiego Raportu 
Rowerowego 2019
Zamawiający: Biuro Polityki Mobilności i 
Transportu m.st. Warszawy
Zakres prac obejmował przygotowanie 
zestawienia nowej infrastruktury rowerowej w 
Warszawie, uaktualnienia mapy rowerowej, 
zestawienie statystyk wypadków, przedstawienie 
trasy na weekendowe wycieczki w regionie 
mazowieckim. Zadanie wpisuje się w promocję 
turystyki rowerowej, ale przede wszystkim jako 
opracowanie statystyczne pomaga jednostkom 
m.st. Warszawy w podejmowaniu decyzji na rzecz 
poprawy warunków podróżowania transportem 
rowerowym w codziennych podróżach rowerem 
do szkoły czy pracy na terenie aglomeracji 
warszawskiej

0,00 zł
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10 640,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 24 487,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 429,74 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

1 429,74 zł

42 120,00 zł

0,00 zł

36 678,85 zł

8,15 zł

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.

1 ... 1 429,74 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 80 236,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 430,45 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 - dodatkowo podać 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
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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)

0 osób

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
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)

20 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 55 240,83 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 55 240,83 zł

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

1 534,47 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 975,00 zł

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

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

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

organizacji

Łukasz Patryk Bielecki
Krzysztof Moreń
Robert Buciak

Karolina Joanna Krajewska
Rafał Muszczynko

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-12

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