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Data zamieszczenia sprawozdania

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

Maciej Sulmicki Prezes TAK

Marcin Myszkowski Członek zarządu TAK

Karol Mocniak Sekretarz TAK

Rafał Muszczynko Wiceprezes TAK

Karolina Krajewska Skarbnik 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 TAK

Kamila Musiatowicz Członek komisji TAK

Robert Buciak Członek komisji TAK

ZIELONE MAZOWSZE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Propagowanie idei proekologicznych, wegetariańskich, wolnościowych, 
pacyfistycznych i praw człowieka. 

2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

3. Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska 
naturalnego. 

4. Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań 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. Pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych. 

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) Prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej. 

2) Prowadzenie centrum ekologicznego wraz ze schroniskiem 
młodzieżowym. 

3) Prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, 
wydawnictw. 

4) Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji 
zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

5) Podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, energetyki 
odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz 
zagospodarowania i redukcji odpadów 

6) 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 sądowych związanych z naruszeniem 
zasad ochrony środowiska i dóbr kultury, w procesach inwestycyjnych 
oraz procedurach planistycznych. 

7) Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji 
państwowej i samorządowej. 

8) Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, 
ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w 
sprawach zakresu działalności statutowej. 

9) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami, 
przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, ośrodkami 
naukowymi, administracją państwową i samorządową. 

10) 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

1.1. Działania na rzecz ruchu rowerowego i pieszego

Przez cały rok działaliśmy na rzecz poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego, mając na celu 
maksymalizację efektywności systemu transportowego przy równoczesnej minimalizacji negatywnych 
efektów zewnętrznych jego funkcjonowania. 

Opiniowaliśmy projekty inwestycji drogowych, zarówno jako Zielone Mazowsze, jak i Warszawska Masa 
Krytyczna. W 2016 roku złożyliśmy uwagi do ok. 30 projektów, m.in. modernizacji al. Jana Pawła II i 
ronda Czterdziestolatka (zainicjowanych po naszych protestach), rozbudowy ul. Światowida (o 
przekroju ograniczonym z 6 do 4 pasów po stanowisku Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu), 
pasów rowerowych na Tamce (wynikających z przygotowanego przez nas i wybranego przez 
mieszkańców projektu do budżetu partycypacyjnego). 

Podejmowaliśmy działania inicjatywne, w tym z wykorzystaniem budżetu partycypacyjnego. 
Uruchomiliśmy kolejną edycję strony budzet.zm.org.pl, na której zgromadziliśmy 116 projektów, z 
czego członkowie Zielonego Mazowsza przygotowali 68. Projekty promowaliśmy też przy pomocy 
ulotek i w ramach czerwcowej Masy Krytycznej. Większość projektów umieszczonych na stronie, 
służących m.in. pieszym i rowerzystom, została wybrana przez mieszkańców.  Spośród tych 
przygotowanych przez członków stowarzyszenia, mieszkańcy wybrali 5 z 5 (100%) w  Śródmieściu, 9 z 

Druk: MPiPS 3



11 (82%) na Bielanach, 5 z 6 (83%) na Woli i 4 z 5 na Ochocie (80%). To już trzecia edycja budżetu 
partycypacyjnego w Warszawie i trzecia, w której bardzo dużym poparciem mieszkańców cieszyły się 
projekty piesze, rowerowe i z zakresu zieleni miejskiej. Dziękujemy mieszkańcom za oddane głosy!

Równolegle monitorowaliśmy realizację projektów wybranych w zeszłych latach. Upominaliśmy 
jednostki miejskie w sprawie zaległości z lat 2014-2015, dzięki czemu ogłoszony został przetarg na 
przejście i przejazd przez Raszyńską w linii Koszykowej. Nagłaśnialiśmy nieprawidłowości, takie jak 
ignorowanie woli mieszkańców na Ursynowie i sabotowanie przez władze dzielnicowe realizacji 
najpopularniejszego w swoim regionie projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na 
ul. Stryjeńskich”. 

Zwracaliśmy też uwagę na problemy w funkcjonowaniu mechanizmu budżetu partycypacyjnego w 
szerszym gronie, w ramach komisji dialogu społecznego. W maju KDS ds. partycypacji obywatelskiej i 
KDS ds. transportu podjęły uchwałę w sprawie nieprawidłowości w procesie przygotowania i wdrażania 
projektów składanych w budżecie partycypacyjnym. Obie komisje wskazały na problemy procesu, w 
tym weryfikacji projektów i realizacji tych dotyczących infrastruktury pieszej i rowerowej. KDS ds. 
transportu podjął też uchwałę popierającą realizację projektu na Stryjeńskich. Z innych spraw 
poruszanych w ramach Komisji warto wspomnieć wyrazy poparcia dla modernizacji placu Unii 
Lubelskiej oraz budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę (oba projekty mają, według deklaracji 
przedstawicieli miasta, zostać zrealizowane). W ramach komisji zgłaszaliśmy też uwagi do projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Poznańskiej oraz Warszawskiej Polityki Mobilności. 
W październiku na posiedzeniu KDS ds. transportu stawili się m.in. zastępcy Prezydenta m.st. 
Warszawy, Renata Kaznowska i Michał Olszewski oraz dyrektorzy poszczególnych jednostek urzędu 
miasta, w tym Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Miejskich. Była to okazja do 
omówienia polityki transportowej miasta i narzędzi jej realizacji, w tym potrzeby aktualizacji studium 
zagospodarowania przestrzennego, polityki parkingowej, systematycznych konsultacji inwestycji i 
kwestii obwodnicy śródmiejskiej.

Przejazdy Warszawskiej Masy Krytycznej po 15 latach zmieniły formułę. Do września organizowane były 
przejazdy comiesięczne. Od października, po ponad 150 przejazdach, uznaliśmy, że comiesięczne 
przejazdy nie będą potrzebne, o ile konsekwentnie realizowany będzie warszawski „Program rozwoju 
tras rowerowych”. Postawiliśmy na współpracę z miastem, promowanie jazdy rowerem oraz edukację 
rowerzystów. Przejazdy okolicznościowe odbywały się równolegle ze spotkaniami z przedstawicielami 
Biura Mobilności i Zarządu Dróg Miejskich, służących przede wszystkim dyskusji nad bieżącymi 
projektami i zamierzeniami miasta odnośnie inwestycji i polityki rowerowej. W sumie w 2016 r. odbyło 
się 12 przejazdów Warszawskiej Masy Krytycznej (9 regularnych i trzy okolicznościowe, w tym Masa 
świąteczna, w ostatni piątek grudnia).

Przez cały rok podejmowaliśmy interwencje w sprawie absurdów i nieprawidłowości w infrastrukturze, 
organizacji ruchu i innych tematach rzutujących na warunki ruchu pieszych i rowerzystów. Braliśmy 
udział w „przejazdach krawężnikowych”, czyli audycie infrastruktury rowerowej w poszczególnych 
dzielnicach z udziałem urzędników. Przeprowadzaliśmy wizje lokalne/audyty w terenie. Zgłaszaliśmy 
uwagi do instytucji odpowiedzialnych, nagłaśnialiśmy sprawy na stronie, profilu społecznościowym i w 
mediach. Dzięki podejmowanym interwencjom m.in. została ograniczona jedna z przyczyn wypadków 
na Wale Zawadowskim pod mostem Siekierkowskim, zgodzono się na zlikwidowanie wąskiego gardła 
na chodniku Raszyńskiej przy placu Zawiszy oraz udrożniono chodnik przy Jagiellońskiej 74 przy pomocy 
stopera parkingowego. Pod koniec roku miasto wycofało się też z ustawień sygnalizacji świetlnej, m.in. 
na skrzyżowaniu ul. Wolskiej i al. Prymasa Tysiąclecia, służących dyskryminacji rowerzystów 
(przepuszczanie jednego roweru na cykl), czynieniu dróg dla rowerów bezużytecznymi i dalszemu 
przekonywaniu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, że na światła nie ma sensu zwracać uwagi.

Równocześnie zwracaliśmy uwagę na korzystne zmiany, takie jak wprowadzenia esowania toru jazdy 
Płużańskiej czy wdrażanie zgłaszanych przez nas w poprzednich latach projektów do budżetu 
partycypacyjnego. Recenzowaliśmy również infrastrukturę rowerową powstającą poza BP, zresztą nie 
tylko w Warszawie i nie tylko w Polsce. Monitorowaliśmy wskaźniki „Rowerowego skoku 
cywilizacyjnego w Warszawie” - w 2016 r. poprawił się wskaźnik tras z osiedli do centrum. Niestety, 
pozostał na poziomie 13%, co i tak było najlepszym spośród czterech wskaźników. Monitorowaliśmy też 
sprawność wind i podnośników, zwracając uwagę na brak rzeczywistego utrzymania takowych przez 
GDDKiA oraz PKP PLK, ale też dobre wskaźniki metra, które zaczęło po naszych badaniach informować 
na bieżąco o problemach  z poszczególnymi windami. Zwracaliśmy uwagę zmiany pozytywne (droga 
rowerowa przy al. Jana Pawła II, stojaki rowerowe zamiast słupków) i negatywne (schody dla rowerów i 
niebezpieczne przejścia dla pieszych). Na stronie internetowej opublikowaliśmy recenzje szeregu 
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odcinków trasy rowerowej Green Velo (czyli zinstytucjonalizowanej formy przygotowanej przed ponad 
10 laty przez nas Trasy Polski Egzotycznej). 

Podejmowaliśmy działania na rzecz zmian systemowych. Zwróciliśmy uwagę na problem zbyt niskich 
norm dotyczących szerokości ciągów pieszych w warszawskich standardach pieszych, nie 
zapewniających możliwości swobodnego mijania się na chodnikach osobom na wózkach inwalidzkich 
ani poruszania się pieszym niepełnosprawnym z osobą towarzyszącą. Postulowaliśmy systematyczne 
zastępowanie progów wyskokowych sinusoidalnymi i zwracaliśmy uwagę na nadużywanie powierzchni 
wyłączonych z ruchu w Warszawie, co przekłada się na pogarszanie bezpieczeństwa i warunków ruchu 
niezmotoryzowanych. Aktywnie uczestniczyliśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. 
Podczas III Warszawskiej Burzy Mózgów,  zwróciliśmy uwagę na potrzebę myślenia o parkowaniu w 
kontekście skończonego zasobu przestrzeni, jakim dysponuje Warszawa. Wytykaliśmy też problemy w 
prawie krajowym, takie jak zlikwidowanie obowiązku przerwania egzaminu na prawo jazdy w 
przypadku wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub spowodowania wypadku drogowego.   Problemy 
wynikające ze stosowania przycisków na skrzyżowaniach przedstawiliśmy na Transport Research Arena, 
czyli najważniejszej konferencji transportowej w Europie, organizowanej przy udziale Komisji 
Europejskiej.  Badania terenowe (i nie tylko) wskazały, że przyrządy te powinny być raczej nazywane 
przyciskami przeciw pieszym. Artykuł na podstawie badań ukazał się w „Transportation Research 
Procedia”.

1.2. Działania na rzecz transportu zbiorowego

Stowarzyszenie promuje rozwiązania dla transportu publicznego i kolejowego poprzez interwencje i 
propozycje rozwiązań (pisma do instytucji), a także artykuły tematyczne ukazujące problemy (i możliwe 
rozwiązania) z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego (m.in. warunki przewozu rowerów w 
pociągach Przewozów Regionalnych). Kontynuowaliśmy działania na rzecz ograniczenia stosowania 
zatok autobusowych w mieście, m.in. poprzez monitowanie urzędów po dyskusji w 2015 r. w ramach 
Komisji Dialogu Społecznego. Na portalu społecznościowym profil „Zatoki? To się leczy” służący 
popularyzacji tematu wśród opinii publicznej polubiło prawie 3000 osób. Wspólnie z innymi 
organizacjami lobbowaliśmy o funkcjonalne usytuowanie przystanków na bemowskim odcinku metra, 
dzięki czemu zostały one przysunięte do węzłów przesiadkowych. Kwestie transportu zbiorowego były 
też poruszane w opiniach do opiniowanych projektów.

W styczniu zorganizowaliśmy pokazy dwóch filmów: „Wpuszczeni w korek”, ukazującego historię 
zniszczenia sieci tramwajowych w dużych miastach USA i związanych z tym konsekwencji społeczno-
gospodarczych, oraz „Miasto w ruchu” przedstawiający jak pierwotna koncepcja ulicy w Nowym Jorku 
jako przestrzeni publicznej ustępowała przekształcaniu jej w wyludnioną arterię z niekończącymi się 
sznurami samochodów.

Kontynuowaliśmy współpracę z dwumiesięcznikiem „Z biegiem szyn”, którego artykuły publikowane są 
na stronie stowarzyszenia. 

1.3. Działania związane z hałasem

Staraliśmy się o upowszechnienie rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu (progów sinusoidalnych) 
ograniczających hałas. Informowaliśmy o spotkaniu dla dręczonych hałasem lotniczym organizowane 
przez Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą i nagłaśnialiśmy problemy związane z hałasem z 
lotniska Warszawa-Babice. Promowaliśmy projekty w ramach budżetu partycypacyjnego służące 
ograniczeniu hałasu. W Płońsku w związku z planowaną budową toru gokartowego na terenie parku 
rekreacyjnego, wspieraliśmy działania mieszkańców na rzecz ograniczenia ruchu pojazdów w parku do 
tych bez (głośnych) silników.

1.4. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Skupiamy się na obronie cennych enklaw przyrodniczo-klimatycznych, podejmując interwencje w 
przypadku podejmowaniu działań godzących w środowisko i zdrowie ludzi, a także starając się o 
przejrzystość podejmowania decyzji ws. ocen oddziaływania na środowisko, planów przestrzennego 
zagospodarowania oraz projektów nowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Staramy 
się stale monitorować działania urzędów wydających zezwolenia dla inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na stołeczne środowisko oraz dokumentów planistycznych - w zakresie ich zgodności z 
prawem ekologicznym i najlepszą dostępną wiedzą.
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W 2016 roku  kontynuowaliśmy działania strażnicze dot. ochrony Lasu Bielańskiego środkami 
administracyjno-prawnymi. Monitorowaliśmy plany uruchomienia linii autobusowej przez rezerwat, 
zwracając uwagę na potrzebę uzależnienia zgody na autobus przez rezerwat od zdecydowanego 
ograniczenia ruchu samochodowego. W sprawie chodnika przy ul. Dewajtis, aby lepiej uzasadnić naszą 
skargę do sądu, zleciliśmy wykonanie profesjonalnej analizy różnych wariantów organizacji ruchu na 
ulicy. Uczestniczyliśmy w konsultacjach projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”, 
zwracając m.in. uwagę na kontrowersyjne postulaty dopuszczenia lokalizowania nowej infrastruktury 
technicznej w rezerwacie. W pobliskim Parku Kępa Potocka wytykaliśmy niezgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania inwestycje miejskiej spółki, zwiększające presję na teren zieleni i rekreacji.

Monitorowaliśmy zanieczyszczenia cieków wodnych w Warszawie. Samodzielnie wykazaliśmy, że 
zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń Potoku Służewieckiego nie jest tak trudne, jak twierdziły władze 
miasta i służby odpowiedzialne za ochronę środowiska. Zwróciliśmy uwagę na podobne problemy w 
Potoku Bielańskim.

Posadziliśmy kilkadziesiąt drzew, w tym 20 na Pradze Północ i 45 w Śródmieściu. Broniliśmy też drzew 
istniejących. Podejmowaliśmy starania na rzecz upowszechnienia butelek zwrotnych. 

1.5. Działania związane z promocją niskoemisyjnej gospodarki

W styczniu zwróciliśmy uwagę na regularne przekraczanie norm zanieczyszczeń powietrza w Warszawie 
i rozbieżności pomiędzy danymi WIOŚ a deklaracjami ratusza w tym względzie. W grudniu wystąpiliśmy 
do ratusza o podjęcie współpracy z Komendą Stołeczną Policji, np. poprzez uruchomienie wspólnych 
patroli policji i straży miejskiej, których jedynym zadaniem byłaby całodzienna kontrola emisji spalin 
przez pojazdy. 

1.6. Konsultacje i opiniowanie dokumentów (z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego 
i zrównoważonego transportu)

Poza dokumentami wymienionymi w poprzednich punktach, składaliśmy uwagi m.in. do:
- projektu Warszawskiej Polityki Mobilności, 
- projektu nowelizacji rozporządzenia ws. warunków technicznych dróg publicznych,
- projektu nowelizacji rozporządzenia ws. znaków i sygnałów drogowych, 
- koncepcji rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz,
- Programu Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej (uczestniczyliśmy w opracowywaniu założeń),
- kolejnych (co najmniej czterech) wersji nowych standardów rowerowych (od początku zwracaliśmy 
uwagę na wadliwy charakter dokumentu wyjściowego, co uczyniłoby prostszym i skuteczniejszym 
nowelizację dotychczasowych standardów. Ostatecznie nowe nie zostały przyjęte w 2016 roku, a stare 
nie zostały zaktualizowane, przez co inwestycje rowerowe realizowane w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych poza Warszawą nie muszą spełniać żadnych norm jakościowych),
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego,
- projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

1.7. Inne

W marcu, po trzynastu latach,  wyprowadziliśmy się z kamienicy przy Nowogrodzkiej 46. Nasza nowa 
siedziba mieści się przy Koszykowej 67 (lok. 21), w kamienicy obok prze/roz/odbudowywanej Hali 
Koszyki. Mieliśmy stamtąd nieco bliżej na Pole Mokotowskie, gdzie w ramach Dnia Ziemi dostępne było 
stoisko Zielonego Mazowsza i Warszawskiej Masy Krytycznej.

Otrzymaliśmy dwie nominacje w konkursie S3KTOR 2016 dla najlepszych warszawskich inicjatyw 
pozarządowych. Projekt „Razem bez barier” został nominowany w kategorii „Przestrzeń miejska”, a 
projekt „Miasta dla ludzi” w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka”. Oba projekty 
zostały też docenione w innych konkursach.

Raport o przestrzeni publicznej przygotowany w ramach projektu „Miasta dla ludzi” został nominowany 
do Nagrody im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju w latach 2010-2015. 

Projekt „Razem bez barier” został laureatem nagrody Miasto i Transport 2016. Kapituła doceniła 
kompleksowe podejście, obejmujące działania interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), 
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doradztwo (spotkania i konsultacje dla mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez 
happeningi i grę miejską oraz edukację społeczną.

2. Odpłatna działalność statutowa

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

2.1.1. Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców

Rodzaj dofinansowania: dotacja publiczna
Kwota dofinansowania w 2016 roku: 26 034,58 zł
Źródło finansowania: Program "Obywatele dla Demokracji" finansowany z Funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego; instytucja pośrednicząca: Fundacja Batorego
Okres realizacji w 2016 roku: styczeń-luty
Cele statutowe: 2,4,5,6
Strona projektu:  http://rzecznik.zm.org.pl

Celem realizowanego w latach 2014-2016 projektu była systematyczna i efektywna kontrola społeczna 
działań władz pod kątem kształtowania przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, w tym przez 
promowanie transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego. Komisja Dialogu Społecznego ds. 
Transportu, zrzeszająca ok. 20 organizacji pozarządowych, stała się aktywnym partnerem dla władz, 
zapewniającym wiedzę, doświadczenie i własne pomysły. Równocześnie działania realizowane przez 
Zielone Mazowsze przyczyniły się do usprawnienia warszawskiego systemu transportowego oraz 
poprawy jakości przestrzeni.

Opublikowaliśmy trzy raporty książkowe: na temat bezpieczeństwa niezmotoryzowanych, efektywności 
wydatków publicznych na transport w Warszawie oraz rekomendacji dla polityki transportowej 
Warszawy. Pierwszy raport został udostępniony również w formie interaktywnej, obejmującej mapy 
zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych. Drugi raport  dotyczył wydatków oraz 
wybranych inwestycji w latach 2010-2015.  Zwróciliśmy uwagę m.in. na wyższy stopień przerzucania 
kosztów na użytkowników w przypadku transportu zbiorowego niż komunikacji samochodowej. 

W styczniu przy pomocy wolontariuszy przeprowadziliśmy pomiary ruchu na skrzyżowaniu Targowej i 
Ząbkowskiej. Z badania wynika, że drogę naziemną wybiera w większości przypadków ponad 90% osób. 
Nagłaśnialiśmy problem grodzenia miasta przez miasto; wystąpiliśmy w tej sprawie do Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego. Kontaktowaliśmy się też z Zarządem Terenów publicznych, 
lobbując o nasadzenia drzew i poprawę jakości przestrzeni publicznej w ramach planowanych 
remontów.

Poddaliśmy analizie wszystkie drogi główne i wyższych klas w Warszawie, by ocenić realność zapisów 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, że prawie żadne z głównych ulic w Warszawie nie spełniają warunków 
technicznych w zakresie minimalnych odległości między skrzyżowaniami.  Nawet jeśli potraktujemy 
wymagania bardzo łagodnie, to tak złagodzone kryteria spełniają tylko 2 na 12 dróg klasy GP (al. 
Prymasa Tysiąclecia, Maczka) i żadna z 27 dróg klasy G. Robocza propozycja zmian to obniżenie klasy 
wszystkich dróg GP i G wewnątrz obwodnicy miejskiej o jedną klasę, za wyjątkiem pozostawienia klasy 
GP dla ciągów obwodnicy miejskiej, Wisłostrady na północ od mostu Grota, Modlińskiej i ciągu al. 
Prymasa Tysiąclecia-Aleje Jerozolimskie (w kierunku granicy miasta). W odpowiedzi Biuro 
Drogownictwa i Komunikacji zapowiedziało dalsze analizy w tym zakresie. 

Podejmowaliśmy i kontynuowaliśmy interwencje w sprawie problematycznych elementów systemu 
transportowego miasta. Udało się m.in. doprowadzić do decyzji o poprawie bezpieczeństwa przy 
przystankach tramwajowych przy Parku Traugutta.  

Wystawa pod hasłem „Tylko spokój nas uratuje” odwiedziła kolejne punkty, w tym dzielnicę Bielany, by 
popularyzować skuteczne metody poprawy bezpieczeństwa na miejskich ulicach. Popularyzowaliśmy 
też na stronie internetowej dobre praktyki ujęte w wydanej w 2015 roku książce.
Przedstawiliśmy własne koncepcje placu Unii Lubelskiej i placu Zawiszy, przewidujące przekształcenie 
ich z nieatrakcyjnych i nieszczególnie wydajnych skrzyżowań w efektywne i efektowne place miejskie. 
W przypadku placu Unii otrzymaliśmy deklarację, że prace zmierzające do jego przebudowy rozpoczną 
się w 2017 roku.
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2.1.2. Razem bez barier: Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom

Rodzaj dofinansowania: dotacja publiczna
Kwota dofinansowania w 2016 roku:  9 557,04 zł
Źródło finansowania: Program "Obywatele dla Demokracji" finansowany z Funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego; instytucja pośrednicząca: Fundacja Batorego
Okres realizacji w 2016 roku: styczeń-marzec
Cele statutowe: 1, 4, 8, 11
Strona projektu: http://razembezbarier.zm.org.pl

Celem realizowanego w latach 2015-2016 projektu było zapobieganie wykluczeniu i dyskryminacji osób 
z niepełnosprawnością, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy mają 
trudności ze sprawnym i wygodnym poruszaniem się po Warszawie. Projekt obejmował działania 
interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), doradztwo (spotkania i konsultacje dla 
mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez happeningi) oraz edukację społeczną 
(m.in. szkolenia dla kierowców komunikacji miejskiej, studentów).

W 2016 r. przeprowadziliśmy drugą edycję warsztatów na temat projektowania uniwersalnego pod 
hasłem "Myśl globalnie. Projektuj uniwersalnie”. W zajęciach wzięli udział studenci (przyszli 
projektanci), architekci oraz urzędnicy odpowiedzialni za planowanie i projektowanie przestrzeni 
miejskiej. 

Zorganizowaliśmy happening promujący budowę przystanków wiedeńskich przy placu Zamkowym, tak 
by były bezpieczne i dostępne dla wszystkich, bez względu na sprawność czy wiek. W efekcie zmienione 
zostało oznakowanie oraz rozpoczęto prace nad przebudową przystanków. 

Promowaliśmy 6 projektów do budżetu partycypacyjnego wypracowane podczas grudniowych spotkań 
z mieszkańcami – m.in. rodzicami, osobami poruszającymi się na wózkach, seniorami. Projekty miały 
służyć dostosowaniu przestrzeni miejskiej do potrzeb wszystkich mieszkańców. Niestety, znaczna część 
z nich została odrzucona przez urzędników podczas weryfikacji. Z pozostałych, projekt „Rakowiec 
przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)” został wybrany do realizacji i częściowo 
zrealizowany (azyle dla pieszych). Inne projekty, dzięki nagłośnieniu problemu, mają zostać częściowo 
wdrożone ze środków własnych miasta (udostępnienie przystanków pod placem Na Rozdrożu i nad ul. 
Rozbrat dla osób o ograniczonej mobilności, budowa dojścia w poziomie zero do przystanku 
tramwajowego przy Szkole Głównej Handlowej). 

Podejmowaliśmy i kontynuowaliśmy interwencje w sprawie barier w mieście: zbyt wysokich 
krawężników, uskoków, braku przejść naziemnych, dziurawej nawierzchni, braku podjazdów, zepsutych 
wind i podnośników oraz wielu innych. W efekcie zgłoszone problemy były sukcesywnie likwidowane. 
Przykładowo, latem niefunkcjonalna zatoka autobusowa na Koszykowej została zastąpiona wysokim 
przystankiem, ułatwiającym wsiadanie do autobusu.

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

Rodzaj dofinansowania: zamówienie publiczne
Kwota dofinansowania w 2016 roku:  54 120 zł
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Okres realizacji w 2016 roku: kwiecień-grudzień
Cele statutowe: 2, 5, 8

Wykonaliśmy ponad 400 kontroli pociągów w zakresie jakości usług wykonywanych przez spółkę 
Przewozy Regionalne w województwie łódzkim. Badana była jakość przewozów z punktu widzenia 
pasażera, tj. pod względem stanu taboru, który jest coraz ważniejszym czynnikiem determinującym 
wybór środka transportu, a także punktualności odjazdów pociągów i czystości toalet.  Dzięki 
aktywnemu nadzorowi, przewoźnik stara się dbać o stan taboru i jego czystość, maszyniści zwracają 
uwagę na prawidłowość wyświetlanych stacji docelowych, naprawiane są nieotwierające się okna i 
drzwi, co latem umożliwia prawidłową wentylację przedziałów pasażerskich.

2.1.4. Pomiary ruchu rowerowego w Warszawie
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Rodzaj dofinansowania: zamówienie publiczne
Kwota dofinansowania w 2016 roku: 38 130 zł
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich
Okres realizacji w 2016 roku: maj-sierpień
Cele statutowe: 4

Pomiary ruchu rowerowego odbywały się w godzinach największego natężenia ruchu (7-9 i 16-19 we 
wtorki, środy i czwartki oraz 12-17 w soboty). Badania prowadzono w dniach, w których nie wystąpiły 
opady i temperatura nie spadła poniżej 10 st. C. Podczas pomiarów ruchu badaliśmy:
- natężenie ruchu rowerowego,
- kierunek podróży rowerzystów,
- płeć,
-rodzaj roweru (Veturilo/miejski/sportowy),
- strój (sportowy/zwykły/kask),
- sposób korzystania z infrastruktury (drogi rowerowe/ciągi pieszo-rowerowe/pasy rowerowe – z 
wyszczególnieniem rowerzystów jadących pod prąd/chodnikiem/jezdnią/pasem dla autobusów).

Odnotowaliśmy ponad dziesięcioprocentowy wzrost natężenia ruchu rowerowego względem badań 
przeprowadzonych w poprzednim roku.

2.2. Działania służące zmniejszeniu skali zanieczyszczenia powietrza

2.2.1. Świadomi dla czystego powietrza

Rodzaj dofinansowania:  dotacja publiczna
Kwota dofinansowania w 2016 roku:  178 560 zł
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji w 2016 roku: styczeń-grudzień
Cele statutowe: 1, 2, 3, 4, 6
Strona projektu: http://www.powietrze.org.pl/

Od stycznia 2016 roku  realizowaliśmy pierwszą część projektu "Świadomi dla czystego powietrza". 
Działania projektowe realizowane są również w roku 2017. Projekt skupia się na edukacji ekologicznej 
skierowanej do wszystkich mieszkańców województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i 
zachodniopomorskiego. Celem programu jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli społecznościom 
lokalnym oszacować znaczenie problemu niskiej emisji i na tej podstawie podejmować świadome 
decyzje wpływające na stan jakości powietrza. Celem programu jest również promocja 
odpowiedzialnych wzorców zachowań w zakresie ochrony powietrza, a także mobilizacja i pobudzenie 
aktywności lokalnych decydentów w regionach objętych projektem. W ramach realizacji projektu w 
2016 r została utworzona strona internetowa, opracowano i wydano dwie publikacje: "Jesteś czym 
oddychasz - kompendium wiedzy na temat niskiej emisji" oraz "Scenariusze lekcji - niska emisja", a 
także przeprowadzono ponad 50 szkoleń z zakresu niskiej emisji dla mieszkańców, nauczycieli oraz 
lokalnych liderów.

2.2.2. Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza

Rodzaj dofinansowania: dotacja publiczna
Kwota dofinansowania w 2016 roku: 0 zł
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Okres realizacji w 2016 roku: styczeń-luty
Cele statutowe: 1, 2, 3, 4, 6

W 2016 roku upubliczniliśmy efekty projektu, w tym mapę zanieczyszczeń powietrza polsko-czeskiego 
pogranicza oraz filmik informujący, jak palić zdrowo (w piecu).

2.3. Działania w zakresie edukacji ekologicznej i zapewnienia wypoczynku dzieci i młodzieży

2.3.1. Schronisko młodzieżowe

Rodzaj dofinansowania: dochód ze schroniska 
Kwota dofinansowania w 2016 roku: 14 852,29 zł
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

200000

2000

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zamawiający: goście schroniska
Okres realizacji w 2016 roku: styczeń-luty
Cele statutowe: 10
Strona projektu: http://www.zm.org.pl/?t=schronisko

Projekt został zakończony w związku z koniecznością przeprowadzki do mniejszego lokalu. Schronisko 
miało na celu zapewnienie taniego noclegu w stolicy młodzieży z całego kraju w szczególności 
wycieczkom szkolnym. Młodzież przebywająca ma terenie schroniska miała możliwość zapoznania się z 
podstawami ekologicznych postaw i zachowań. Z noclegów korzystali również studenci niestacjonarni 
oraz osoby uczęszczające na kursy odbywające się na terenie Warszawy.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 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

upowszechnianie i 
ochrona praw 
konsumentów

działania w 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 warunkó 
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
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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. Jeśli 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

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 budowe 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 
systemowych i dążenie 
do wdrożenia 
systemowych 
rozwiązań

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

działania na rzecz 
atrakcyjnego 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 
świadomego 
ekologicznie 
społeczeństwa 
obywatelskiego w 
kraju,działania na rzecz 
wprowadzania 
atrakcyjnego systemu 
transportowego 
zgodnego z zasadami 
trwałego rozwoju, 
przyczynianie się do 
rozwoju ruchu 
rowerowego i 
świadomego 
ekologicznie 
społeczeństwa 
obywatelskiego; 
działania na rzecz 
ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń; 
pilnowanie, aby 
wdrażane były zapisy 
dokumentów 
strategicznych 
mających znaczenie w 
wyżej wymienionych 
obszarach; działania 
służące zapewnieniu 
właściwej zawartości 
tych dokumentów

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 458,199.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 366,256.15 zł

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

zapewnienie tanich 
miejsc noclegowych w 
stolicy dla dzieci i 
młodzieży poprzez 
prowadzenie 
schroniska 
młodzieżowego 
oferującego noclegi w 
przystępnych cenach, 
jak też służącemu 
działalności 
informacyjno-
edukacyjnej w zakresie 
ekologii oraz trwałego i 
zrównoważonego 
rozwoju; wspieranie 
rozwoju ruchu 
rowerowego poprzez 
organizację regularnych 
oraz okazjonalnych 
przejazdów 
rowerowych po ulicach 
Warszawy (Warszawska 
Masa Krytyczna), w 
których mogą brać 
udział uczestnicy w 
każdym wieku - w tym 
dzieci i młodzież

94.99.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 89,852.30 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 2,091.21 zł

0.00 zł

0.00 zł

92,250.00 zł

214,151.62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39,048.47 zł

2,945.00 zł

21,251.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,852.29 zł

2.4. Z innych źródeł 96,029.13 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 24,147.19 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,748.42 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Wkład własny do projektu "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla 
wszystkich mieszkańców"

1,000.00 zł

2 Wkład własny do projektu "Razem bez barier: Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom" 1,000.00 zł

3 Przejazdy rowerowe, w tym Warszawska Masa Krytyczna 650.00 zł

4 Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym udziału w postępowaniach administracyjnych na rzecz 
ochrony środowiska oraz pozyskiwanie informacji w sprawie ochrony środowiska

1,100.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16,720.44 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 306,401.62 zł
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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 90,178.48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -24,375.97 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 399,665.99 zł 3,748.42 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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

276,077.67 zł 3,748.42 zł

114,228.27 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,360.05 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

własność

1 Warszawska Masa Krytyczna 650.00 zł

2 Działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego 1,000.00 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

286.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

1.0 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 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

29.00 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

10.00 osób

19.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 183,078.39 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,135.23 zł

4,135.23 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 178,943.16 zł

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

199,351.60 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 48,245.33 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 151,106.27 zł

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

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)

1,811.24 zł

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

3,326.93 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

15,256.53 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 18



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4,200.00 zł

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

7,150.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

7,150.00 zł

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego

54,120.00 zł

2 Pomiary ruchu rowerowego w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 38,130.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Centrum Zrównoważonego Transportu

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Świadomi dla czystego 
powietrza

Celem programu jest 
dostarczenie wiedzy, która 
pozwoli społecznościom 
lokalnym oszacować znaczenie 
problemu niskiej emisji i na tej 
podstawie podejmować 
świadome decyzje wpływające 
na stan jakości powietrza. 
Celem programu jest również 
promocja odpowiedzialnych 
wzorców zachowań w zakresie 
ochrony powietrza, a także 
mobilizacja i pobudzenie 
aktywności lokalnych 
decydentów w regionach 
objętych projektem.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

178,560.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Karolina Krajewska, Karol 
Mocniak, Rafał Muszczynko, 
Marcin Myszkowski, Maciej 

Sulmicki, 26 VI 2017
Data wypełnienia sprawozdania
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