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organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-17

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

Krzysztof Moreń prezes TAK

Rafał Muszczynko wiceprezes TAK

Robert Buciak skarbnik TAK

Marcin Myszkowski członek zarządu TAK

Agnieszka Nowak członkini 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

Marek Smyk 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
1.1.1 Nieodpłatna działalność statutowa

Początek roku 2021 był okresem naznaczonym ograniczeniami i przemianami związanymi z pandemią COVID-19, 
szczególnie w zakresie organizacji spotkań i wydarzeń, wobec czego wiele działań realizowano przez Internet i 
poprzez dokumenty w formie pisemnej. Realizowano działalność informacyjna związaną z celami statutowymi także 
przez media społecznościowe oraz przez stronę www Stowarzyszenia.

Jako organizacja społeczna złożyliśmy wiele uwag w procesach konsultacji i opiniowania projektów. W dziedzinie 
transportu wypowiadaliśmy się 22 razy, w tym złożyliśmy: 
- Uwagi do projektu tramwaju do Wilanowa (wraz ze szkoleniem wolontariuszy, jak oceniać i sprawdzać projekty 
stałej organizacji ruchu)
- Uwagi do drugiej wersji projektu modernizacji placu Trzech Krzyży
- Uwagi do trzeciej i czwartej wersji projektu modernizacji placu Trzech Krzyży
- Uwagi do projektu zagospodarowania terenu przy ul. Karolkowej 53
- Uwagi do projektu modernizacji ul. Marszałkowskiej (Świętokrzyska-Królewska)
- Uwagi do drugiej wersji projektu tramwaju na Bitwy Warszawskiej 1920 r.
- Ponowne uwagi do projektu przebudowy ul. Sokratesa
- Uwagi do projektu rozbudowy ul. Białołęckiej
- Uwagi do budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic Marsa – Chruściela
W dziedzinie zagospodarowania przestrzennego złożyliśmy m.in.:
- Uwagi do planu zagospodarowania rejonu ul. I. Gandhi
- Uwagi do projektu planu miejscowego dla osiedla Słodowiec

Zakresie pomocy mieszkańcom Zielone Mazowsze przystąpiło do postepowań administracyjnych, reprezentując 
stronę społeczną. Np. w postępowaniu dot. budowy serwerowni w Sękocinie wobec Wójta gminy Sękocin Stary 
argumentujemy przeciw pobieraniu do chłodzenia tej instalacji znacznej ilości wód podziemnych z piętra 
wodonośnego czwartorzędu a następnie wylewania jej do kanału na powierzchni ziemi, gdy ma temperaturę 60 st. C. 
Ponadto doradzamy mieszkańcom Legionowa ws. tunelu pod torami kolejowymi oraz Rembertowa – ws. tunelu 
drogowego pozbawionego urządzeń zapewniających bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu.

Pracę kontynuował serwis czasmija.zm.org.pl –  licznik obietnic wyborczych. Na bieżąco monitorowaliśmy też 
aktualny poziom realizacji tzw. „Rowerowego skoku cywilizacyjnego” oraz tempo wdrażania kontraruchu rowerowego 
na terenie Warszawy. Działacze stowarzyszenia inicjowali i realizowali aktywności nieformalnej grupy „Społeczny 
audyt nowej infrastruktury rowerowej”, której zadaniem jest zbieranie informacji o powstaniu i jakości nowych dróg 
dla rowerów.

Członkowie i wolontariusze stowarzyszenia zaangażowani byli w składanie projektów do budżetu obywatelskiego w 
Warszawie na rok 2022 dotyczących zieleni miejskiej i zrównoważonego transportu, zwł. rowerowego i pieszego. 
Równie dużo zaangażowania włożyliśmy w promocję wybranych projektów w wyniku czego, na poziomie 
ogólnomiejskim, wypromowaliśmy projekty za w sumie 25 mln zł (z puli 28 mln).

Trzeci rok z rzędu uczestniczyliśmy w projekcie „Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej”, który realizowany jest 
z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego w ramach Funduszy EOG. Ogólnopolski 
projekt, którego liderem jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, odbywa się pod hasłem „Bezpieczny rowerzysta w 
mieście” polega na teoretycznym przygotowaniu i praktycznym szkoleniu uczniów z jazdy na rowerze, a także 
szkoleniu kadry trenerskiej, zdolnej prowadzić zajęcia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową w ruchu drogowym 
(tzw. Egzamin holenderski). Zielone Mazowsze przeprowadziło 22 spotkania szkoleniowe.

Stowarzyszenie było współorganizatorem 5. przejazdu „Garnitury na rowery”, wydarzenia skierowanego do 
pracowników biurowych, mającego zachęcić ich do dojeżdżania do pracy na rowerze.

Członkowie stowarzyszenia inicjowali i po raz kolejny organizowali, w rocznicę śmiertelnego wypadku rowerzystki na 
moście Poniatowskiego, grupowy przejazd „Rowerowy Poniatowski”, domagając się pilnego zapewnienia w tym 
miejscu bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

We wrześniu – miesiącu zrównoważonego transportu – zrealizowaliśmy we współpracy ze stowarzyszeniem Miasto 
Jest Nasze kampanie medialną „Rowerowe absurdy”. Włączyliśmy mieszkańców we wskazywanie miejsc w 
Warszawie, które najbardziej utrudniają przemieszczanie się na rowerze. Dzięki temu powstała mapa warszawskich 
absurdów rowerowych, edukacyjne infografiki o bezpieczeństwie rowerzystów (publikowane w mediach 
społecznościowych) oraz raport, przekazany do Urzędu Miasta w formie petycji o podjęcie pilnych działań ku 
poprawie warunków we wskazanych miejscach.

Stowarzyszenie zrealizowało z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu rowerowy przejazd po Warszawie 
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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

„Parlamentarzyści i dyplomaci”, w którym wzięło udział kilkunastu członków korpusów dyplomatycznych z m.in. 
Holandii, Słowenii czy Francji.

W październiku 2021 r. współorganizowaliśmy wydarzenie II Piesza i Rowerowa Masa Krytyczna „Rowerowa 
Puławska”, które miało zwrócić uwagę urzędników i mediów na problem braku możliwości bezpiecznej rowerem 
jednej z głównych ulic prowadzących do śródmieścia Warszawy.

Stowarzyszenie propagowało i podpisało „List otwarty w sprawie wsparcia elektromobilności rowerowej w Polsce” 
dotyczący objęcia programami dopłat do pojazdów elektrycznych także rowerów elektrycznych osobowych i 
towarowych. 

Uczestniczyliśmy w zebraniach Branżowych Komisji Dialogu Społecznego: ds. Transportu i ds. Ochrony Środowiska. 
Komisja ds. Transportu omawiała m.in. poniższe tematy związane z działaniami Zielonego Mazowsza:
- wprowadzenie ostatnich poprawek do projektu Tramwaju na Wilanów
- następstwa rozwiązania Biura Mobilności i Transportu (Zielone Mazowsze wielokrotnie składało skargi na 
wiceprezydenta nadzorującego BMIT z powodu nieprzestrzegania przez Niego Zarządzenia 5523/2010 tzw. 
„Standardy rowerowe”).

1.1.2. Stowarzyszenie nie prowadziło w roku 2021 r. odpłatnej działalności statutowej.

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) 56 153,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 56 148,49 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4,60 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 34 130,59 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

działania na rzecz transportu miejskiego i regionalnego 
zgodnego z 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 z punktu widzenia
ochrony środowiska);
działania na rzecz poprawy warunków ruchu
niezmotoryzowanych (pieszych i rowerzystów) oraz
promocji systemu transportowego nie zagrażającego 
środowisku i przyjaznego dla ludzi

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 
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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 20 477,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

36 515,34 zł

4 941,11 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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 41 456,45 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 14 696,64 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

1 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

52 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)

10 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 9 612,00 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 9 612,00 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)

801,00 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

801,00 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

Robert Buciak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17

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