Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10
KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393
email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl
konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001

Roczne uproszczone sprawozdanie
merytoryczne z działalności organizacji pożytku
publicznego za rok 2014
(zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie wzorów rocznego sprawozdania
merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego
z działalności organizacji pożytku publicznego; Dz.U. z 2013r. poz. 234)

I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dane organizacji pożytku publicznego
Nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
Adres siedziby i dane kontaktowe:
Polska, woj. Mazowieckie, pow. Wołomiński, gm. Ząbki, ul. Słowackiego 10,
Ząbki, 05-091 Ząbki
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.09.2010
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 19.09.2013
Numer REGON: 14257839300000
Numer KRS: 0000364692
Skład organu zarządzającego organizacji
Imię i nazwisko
Funkcja
Wpisany do KRS
Grzegorz Siwek
Prezes
TAK
Tomasz Kret
Wiceprezes
TAK
Jakub Dubniak
Skarbnik
TAK
Justyna Sobolewska
Sekretarz
TAK
Oliwia Tkaczyk
Członek
TAK
Magdalena Zacharska
Członek
TAK
Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
Imię i nazwisko
Funkcja
Wpisany do KRS
Waldemar Brzeszkiewicz
Członek
TAK
Paweł Uściński
Przewodniczący
TAK
Mariola Lekszycka
Członek
TAK
Magdalena Mazurek
Członek
TAK
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II.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
Projekty kontynuowane:
 Turniej piłki siatkowej o Tarczę TPZ, trzecia edycja. Turniej odbył się
22 marca 2014 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Udział wzięło
7 drużyn. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Ząbki.
Współorganizatorem turnieju był KS Siatkarz Ząbki.
 Turniej piłkarski o Puchar TPZ, czwarta edycja. Odbył się 7 września 2014
przy Szkole Podstawowej nr 2, patronem wydarzenia był Burmistrz Miasta
Ząbki. Udział w nim wzięło 12 drużyn.
 Piknik europejski, który miał miejsce 28 czerwca 2014 w parku miejskim i
cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Nowe inicjatywy:
 „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół
Ząbek. „Agrafka Agory” to partnerski program Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Dzięki wsparciu tych organizacji
oraz Miasta Ząbki i prywatnych darczyńców udało się sfinansować 4
stypendia dla zdolnych i aktywnych ząbkowskich studentów.
 Klub Świadomych Rodziców – w 2014 r. odbyły się 2 cykle spotkań (w
październiku i listopadzie), w których udział wzięło kilkanaście par,
spodziewających się dziecka. Odbyły się dwa cykle, obejmujące po dwa
spotkania: jedno dotyczyło pielęgnacji, a drugie – laktacji dziecka.
 Złożyliśmy uwagi do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Warszawy, przeciwko możliwości usytuowania
spalarni śmieci na terenie Kawęczyna, położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie Ząbek. Uwagi zostały uwzględnione przez Prezydent m.st.
Warszawy.
 Rozlicz swój PIT za darmo – projekt umożliwiał bezpłatne rozliczenie
deklaracji podatkowej PIT przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego
VATAX w Ząbkach.
 Loteria fantowa – daj piątaka na studenciaka – loteria została
przeprowadzona 28 czerwca 2014 r. podczas Pikniku Europejskiego w
Parku Miejskim. Środki pozyskane z loterii (800 zł) w całości zasiliły
budżet projektu „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
 Ząbkowska firma odpowiedzialna społecznie – projekt ma na celu
promowanie realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wśród
ząbkowskich przedsiębiorstw poprzez nadawanie tytuły „Ząbkowskiej
firmy odpowiedzialnej społecznie”.
Współorganizowaliśmy wydarzenia:
 Ogólnopolskie zawody w sportowym tańcu nowoczesnym Mistrzostwa
Extraklasy ZNTS (Publiczne Gimnazjum nr 2, 8-9 marca 2014).
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Objęliśmy patronat nad wydarzeniami:
 IX Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae, odbył się 7 czerwca
2014 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności
pożytku publicznego
Gmina
2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
osoby fizyczne: 2 000
osoby prawne: 10
2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na
rzecz których organizacja działała (np. zwierzęta, zabytki): brak
3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego: TAK
3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do
nich przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku
publicznego
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
Nauki, szkolnictwa wyższego,
oświaty i wychowania

Przedmiot działalności

Organizacja Pikniku Europejskiego
oraz wsparcie pikniku z okazji
zakończenia lata
„Agrafka Agory” – Lokalny Program
Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół
Ząbek, w ramach którego przyznano 4
stypendia studentkom
Działalność charytatywna
Pomoc osobie poszkodowanej w
pożarze
4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego
organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego : TAK
4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z
odnoszącym się do nich przedmiotem działalności
Sfera działalności pożytku
Przedmiot działalności
publicznego
Wspieranie i upowszechnianie
Organizacja turniejów piłki siatkowej i
kultury fizycznej
piłki nożnej, współorganizacja
zawodów w tańcu sportowym
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie
sprawozdawczym
5.1. organizacja prowadziła działalność gospodarczą: NIE
III.

Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w
okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z
24.447,70 zł
rachunkiem wyników/zysków i strat)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
19.787,70 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
4.660,00 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej
0,00 zł
d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
0,00 zł
1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem
5.834,00 zł
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i 9.679,10 zł
osób prawnych) ogółem
2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z
20.064,59 zł
rachunkiem wyników/zysków i strat)
2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
14.385,91 zł
pożytku publicznego
b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
4.658,09 zł
publicznego
c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
0,00 zł
d) Koszty administracyjne
1.020,59 zł
e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
0,00 zł
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym:
4.383,11 zł
4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych środków
4.1. Przychody z 1% podatku: 6.148,60 zł
4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 1.672,58 zł
4.3. 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 Piknik Europejski
1.062,58 zł
2 „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny
400,00 zł
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
3 Konkurs na Ząbkowską Firmę Odpowiedzialną Społecznie 75,00 zł
4 Obchody rocznicy Cudu nad Wisłą
70,00 zł
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IV.

IV Turniej Piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół
Ząbek

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

65,00 zł

Nie korzystała

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego
zwolnienia):

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn.
zm.)
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)
V.

Nie

Nie korzystała

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 (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):

1.2.

0 osób
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)

0 etatów
1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej:
11 osób
2. Członkowie
2.1. Organizacja posiada członków: TAK
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego:
48 osób fizycznych
0 osób prawnych
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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): TAK

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):

50 osób
VI.

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w
okresie sprawozdawczym
3.298,30 zł
a) z tytułu umów o pracę
0 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych
3.298,30 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
24,87 zł
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej
584 zł

VII.

Informacje o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez
organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego: TAK
2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe: NIE

VIII.

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy
administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
W stowarzyszeniu nie były przeprowadzane kontrole

IX.

Dodatkowe informacje
Suma zebranych w 2014 r. składek członkowskich wyniosła 726,00 zł.
Część przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, w kwocie
101,99 zł podlegała zwrotowi (jest to niewykorzystana część dotacji pozyskanej z
Urzędu Miasta Ząbki na IV Turniej Piłkarski o Puchar TPZ).
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