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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica STANISŁAWA WIGURY Nr domu 12A Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-301 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@fundacjafenomen.pl Strona www fundacjafenomen.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10066408500000 6. Numer KRS 0000327680

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

HUBERT ZBIGNIEW 
BARAŃSKI

PREZES TAK

PAULINA ELŻBIETA 
MILEWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

KONRAD STRZELECKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ALEKSANDRA MARCINIAK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARTŁOMIEJ OLCZAK 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

WIESŁAW JAN KACZMAREK CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

JUSTYNA TOMASZEWSKA CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, 
gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w 
szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu:
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych,
rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw 
obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości 
w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania 
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i 
społecznego;
upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego;
promocji i organizacji wolontariatu;
rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;
ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
promocji Łodzi i regionu łódzkiego;
turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży;
promocji i ochrony zdrowia,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Ponadto celami Fundacji są działania w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności charytatywnej;
promocji i ochrony zdrowia;
ekologii i ochrony środowiska
rozwoju zrównoważonego transportu;
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy
między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
rewitalizacji;
turystyki i krajoznawstwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
a. działalność edukacyjna i szkoleniowa;
b. działalność wydawnicza;
c. działalność badawcza i dokumentacyjna;
d. organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych;
e. współpraca z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja programów/ 
projektów;
f. promowanie i propagowanie idei Fundacji;
g. organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;
h. przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, 
ocen, analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, 
prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów;
i. organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, 
sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji filmowych, obozów, 
festiwali, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
j. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji 
i aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną, ich 
konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania;
k. tworzenie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań 
i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego, a także 
podnoszenie jakości życia w nim;
l. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, podmiotami 
gospodarczymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji 
pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez 
udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich 
inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
m. udzielanie informacji, nieodpłatne konsultacje i doradztwo w obszarze 
celów statutowych Fundacji;
n. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.
W zakres działalności odpłatnej wchodzą działania opisane w punktach od 
a do k, a ponadto sprzedaż przedmiotów darowizny.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Normalne Miasto – Fenomen 
w 2018 roku

WPROWADZENIE
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen została utworzona aktem notarialnym z dnia 13 marca 2009 przez pana Wiesława 
Kaczmarka. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, ul. Stanisława Wigury 12a, kod pocztowy 90-301 Łódź. Wpis do KRS nastąpił 16 
kwietnia 2009. Fundacja otrzymała numer KRS: 0000327680. Otrzymany numer REGON: 100 664 085.
W sprawozdawanym okresie zarząd fundacji funkcjonował w składzie:
Hubert Barański – prezes zarządu
Paulina Milewska – członek zarządu
Aleksandra Marciniak – członek zarządu
Konrad Strzelecki – członek zarządu
Bartłomiej Olczak – członek zarządu

Cele i zasady działania Fundacji 
Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu 
łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu:
a.  wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
b.  rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
c.    upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad 
instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
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d.  upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
e.  promocji i organizacji wolontariatu;
f.       rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;
g.  ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;
h.  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
i.       promocji Łodzi i regionu łódzkiego;
j.       turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży;
k.      promocji i ochrony zdrowia,
l.       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
m.   nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 
2.   Ponadto celami Fundacji są działania w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności charytatywnej;
promocji i ochrony zdrowia;
ekologii i ochrony środowiska
rozwoju zrównoważonego transportu;
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
rewitalizacji;
turystyki i krajoznawstwa.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. W zakres 
działalności nieodpłatnej wchodzą:
działalność edukacyjna i szkoleniowa;
działalność wydawnicza;
działalność badawcza i dokumentacyjna;
organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych;
współpraca z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja 
programów/ projektów;
promowanie i propagowanie idei Fundacji;
organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;
przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, 
programów, prognoz, strategii, polityk
 i innych tego typu materiałów;
organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji 
filmowych, obozów, festiwali, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administrację 
publiczną, ich konsultowanie
 i opiniowanie również na etapie ich stosowania;
tworzenie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań
 i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego, a także podnoszenie jakości życia w nim;
współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, podmiotami gospodarczymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji 
pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i 
finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
udzielanie informacji, nieodpłatne konsultacje i doradztwo w obszarze celów statutowych Fundacji;
inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.
W zakres działalności odpłatnej wchodzą działania opisane w punktach od A do K, a ponadto sprzedaż przedmiotów darowizny.
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Fundacja Normalne Miasto – Fenomen w 2018 roku działała w obszarze zrównoważonego transportu, społeczeństwa 
obywatelskiego, przestrzeni miejskiej oraz kultury i dziedzictwa. 
Fundacja:
– brała aktywny udział w konsultacjach społecznych oraz opiniowaniu dokumentów lokalnych i krajowych, 
– prowadziła działania na rzecz podniesienia jakości przestrzeni publicznej (zwraca uwagę na zaśmiecającą przestrzeń, 
agresywną reklamę),
– szerzyła ideę zrównoważonego transportu, dbając o interesy pieszych i rowerzystów, prowadzi serwisy infoedukacyjne w tym 
zakresie; 
– współpracowała z prawie 200 bibliotekami publicznymi w kraju, organizując event Odjazdowy Bibliotekarz oraz coroczną 
ogólnopolską konferencję Fenomenalna Biblioteka.
– dążyła do implementacji na terenie Łodzi ciekawych rozwiązań architektonicznych, ulepszających przestrzeń miejską.

TRANSPORT ZRÓWNOWAŻONY
Działamy na rzecz poprawy transportu pieszego, rowerowego i wspieramy pasażerów komunikacji zbiorowej. W 2018 roku 
podjęliśmy następujące działania:
RUCH ROWEROWY
monitorowanie rozwoju dróg dla rowerów,
śledzenie postępowań przetargowych,
sporządzanie pism do Zarządu Inwestycji Miejskich celem okazania błędów,
sporządzanie i wysyłanie pism do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego (WINB) celem złożenia skarg na brak przestrzegania prawa budowlanego,
monitorowanie zadań rowerowych z budżetu obywatelskiego,
uczestnictwo w komisji do spraw transportu Rady Miejskiej w Łodzi,
uczestnictwo w obradach Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na temat BRD niechronionych uczestników ruchu,
udział w nagraniach telewizyjnych i konferencjach prasowych,
udział w spotkaniach z wiceprezydentem Łodzi, radnym z komisji ds. transportu,
śledzenie zmian i uczestnictwo w komitecie sterującym Łódzkim Rowerem Publicznym,
sporządzanie nagrań i umieszczenie w mediach społecznościowych, publikowanie artykułów na portalu Rowerowa Łódź,
uczestnictwo w charakterze prelegenta w debacie “Rozwój turystyki i infrastruktury rowerowej w Polsce organizowanej” 
organizowanej przez PTTK podczas IX międzynarodowych targów rowerowych Bike Expo Kielce 2018,
uczestnictwo w charakterze prelegenta w ogólnokrajowej konferencji rowerowej “Форум ПраРовар 2018” która odbyła się w 
białoruskim Brześciu w dniach 23–25 listopada 2018.
8 września zorganizowaliśmy IV Ogólnopolski Zlot Rowerów Towarowych - Cargo Łódź 2018. W programie znalazły się m.in. 
wycieczka rowerowa szlakiem łodzianek, zawody sprawnościowe, testy rowerów, testy zabezpieczeń rowerowych, debata.
monitorowanie przygotowań do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

RUCH PIESZY
5 czerwca 2018 r. w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji City Matters przedstawiciele organizacji pozarządowych z 
całej Polski założyli Federację Piesza Polska – Fundacja Fenomen  jest członkiem założycielem. Siedzibą władz Federacji Piesza 
Polska jest Warszawa. Wśród członków założycieli są organizacje reprezentujące pieszych ze wszystkich dużych polskich miast, 
takich jak Wrocław, Kraków, Gdynia, Białystok, Gorzów Wlkp. itd., jednak ambicją Federacji jest rozwój struktur lokalnych, 
szczególnie w małych miastach i gminach wiejskich. 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Chcemy, aby obywatele mieli większą świadomość swoich praw i skutecznie dopominali się ich przestrzegania. Dlatego 
niezmiennie pilnujemy i monitorujemy procesy zachodzące w naszym mieście, aby wskazywać obywatelom, w jaki sposób mogą 
wpływać na swoje miasto. W zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku podjęto następujące 
działania:
spotkania z władzami samorządowymi dotyczące Budżetu Obywatelskiego Łodzi oraz monitorowanie działań podejmowanych 
w tym zakresie przez UMŁ;
zachęcanie mieszkańców do zgłaszania nielegalnych banerów wyborczych;
informowanie mieszkańców o konsultacjach budżetu miasta;
udział w konsultacjach dot. budżetu miasta.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA
Za cel postawiliśmy sobie dbanie o to, co nas otacza, co każdy z nas widzi i z czym obcuje. Pragniemy uporządkowania tej sfery 
naszego życia. Dlatego w 2018 roku prowadziliśmy monitoring działań Urzędu Miasta Łodzi w zakresie realizacji założeń tzw. 
kodeksu krajobrazowego dla Łodzi. 
Podjęto następujące działania:
Inwentaryzacje terenowe oraz przygotowywanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej realizacji założeń kodeksu 
krajobrazowego oraz bieżące publikowanie w mediach społecznościowych. 

Druk: NIW-CRSO 5



Monitorowanie działań Biura Architekta Miasta w sprawie zapowiadanej aktualizacji kodeksu krajobrazowego.
Kontakt z Biurem Architekta Miasta, w tym wystosowanie zapytania w formie dostępu do informacji publicznej, w sprawie 
legalności banerów wywieszanych w trakcie kampanii wyborczej
Organizacja happeningu przeciwko obwieszaniu miasta banerami. Wobec braku możliwości prawnych i obojętności miasta na 
kwestie zaśmiecania reklamami, w nieinwazyjny sposób zamanifestowaliśmy nasz sprzeciw. Z wydarzenia przygotowany został 
materiał wideo, który opublikowaliśmy w mediach społecznościowych. Dzięki czemu udało się dotrzeć do szerokiego grona 
odbiorców i zwrócenia uwagi na problem chaosu reklamowego w mieście.

Ponadto prowadziliśmy monitoring działań Urzędu Miasta Łodzi w zakresie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego:
Śledzenie procedury planistycznej oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych w związku z udostępnieniem  do publicznego 
wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, a także późniejszymi 
zmianami tego dokumentu.
Śledzenie procedury planistycznej dotyczącej uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 
uczestnictwo w procesie konsultowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udział w warsztaty z czytania 
planów prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi. Przygotowanie artykułu przybliżającego etap składania 
wniosków w procedurze uchwalania mpzp.
Analiza dokumentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie artykułów przybliżających 
złożenia tych planów.
Wzięliśmy również udział w konferencja ws. specustawy mieszkaniowej. Celem spotkania było wyrażenie wspólnego (łódzkich 
ruchów miejskich) sprzeciwu wobec projektu specustawy mieszkaniowej, który grozi rozmontowaniem systemu planowania 
przestrzennego. W konferencji oprócz naszej Fundacji wzięły udział Tak dla Łodzi, Nowa Łódź i Stowarzyszenie Topografie. 
Współorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową Forum Przestrzenie Miejskie 2018, która odbyła się 11 kwietnia 
2018 r. w Łodzi. Odbyła się pod tytułem “Miejskie Transformacje: Ludzie, Gospodarka, Środowisko ”. Głównym celem Forum jest 
stworzenie platformy do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy szerokim przekrojem osób zaangażowanych w działania 
miejskie. Oprócz zaangażowania w organizację wydarzenia, nasi przedstawiciele wygłosili prelekcję oraz wzięli udział w debacie.

KULTURA I DZIEDZICTWO
Monitoring zmian zachodzących w Bibliotece Miejskiej w Łodzi (BMwŁ) 
Od 2014 roku Fundacja Fenomen prowadzi monitoring funkcjonowania łódzkich bibliotek miejskich. W latach 2014–2016 
odbywał się on w ramach projektu „Biblioskan – kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych ” finansowanego z 
Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Cel działań określono "jedynkami":
1 miasto,
1 biblioteka,
1 dyrektor,
1 regulamin,
1 strona www,
1 katalog biblioteczny,
1 karta biblioteczna.
Zamysłem projektu Biblioskan było doprowadzenie do ujednolicenia funkcjonowania bibliotek w obrębie całego miasta, choćby 
w zakresie, który jest ważny dla klienta. Aby zdiagnozować sytuację od strony czytelnika, przeprowadziliśmy największe w kraju 
badanie bibliotek metodą tajemniczego klienta. Zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy 16 niezależnych audytorów, którzy odwiedzili 
biblioteki ponad 300 razy. Badanie obejmowało m.in. ocenę jakości obsługi, świadczonych usług, dostępności zbiorów i lokali 
bibliotecznych. Przeprowadziliśmy też szereg analiz i opublikowaliśmy obszerny raport zawierający opis stanu sieci łódzkich 
bibliotek publicznych oraz rekomendacje.
1 stycznia 2018 roku powstała Biblioteka Miejska w Łodzi, która wdraża rekomendacje społeczników. Członkowie Fundacji 
Fenomen regularnie monitorują zachodzące zmiany. W 2018 r. uczestniczyli w następujących wydarzeniach związanych z 
rozwojem BMwŁ:
19 marca 2018 r.  – pierwsze spotkanie przedstawicieli Rad Osiedli i Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W zakresie współpracy z 
Radami Osiedla w najbliższych latach Biblioteka zamierza przede wszystkim uzyskać dodatkowe środki finansowe na zakup 
nowości oraz wsparcie dla wprowadzanych zmian. Przedstawiciele Rad zostali poproszeni o zwrócenie uwagi przede wszystkim 
na jakość księgozbioru, ponieważ to czynnik, który w sposób znaczący wpływa na atrakcyjność bibliotek. 
23 kwietnia 2018 – uczestnictwo w otwarciu nowej filii: Biblioteki Otwartej.
16 września 2018 – udział w pikniku z biblioteką (wydarzenie promocyjne).
17 grudnia – udział w konferencji prasowej dotyczącej nowej, jednej karty bibliotecznej do wszystkich bibliotek miejskich 
(Łódzka Karta Biblioteczna).

I Ogólnopolski Zjazd Odjazdowych Bibliotekarzy 
5 czerwca 2018 r. pierwszy raz, jako ogólnopolski organizator akcji zapoczątkowanej w 2010 roku, zaprosiliśmy do miasta 
narodzin rajdu, czyli do Łodzi, lokalnych Organizatorów. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, szukania inspiracji oraz 
poznania bibliotekarzy zaangażowanych w swoją pracę.  W wydarzeniu wzięło udział 20 uczestników.
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Odjazdowy Bibliotekarz 2018 – doroczny rajd rowerowy miłośników książek.
9 czerwca 2018 r. już po raz 9. zorganizowaliśmy rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. Jego uczestnikami byli bibliotekarze, 
osoby pracujące z dorosłymi, czytelnicy i miłośnicy rowerów, w tym seniorzy. To osoby aktywne ruchowo, chętne do 
uczestnictwa w aktywnościach tak fizycznych, jak i intelektualnych. Zaprosiliśmy ich do udziału w evencie, ponieważ podczas 
rajdu zaprezentowaliśmy rezultaty projektu Body&Mind Academy, którego jesteśmy partnerem. Jak co roku zapewniliśmy moc 
atrakcji, a tym razem także garść pomysłów na ciekawe działania edukacyjne dla osób dorosłych.  W wydarzeniu wzięło udział 80
 uczestników.
Udział w konferencjach
11 czerwca – Konferencja Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra, 11 czerwca 2018. Warszawa
Design thinking dla bibliotekarzy w pigułce – warsztaty. Zaprezentowanie idei Design Thinking z wykorzystaniem przykładów 
działań Fundacji Fenomen. 
18 lipca – Bike Tour, Cardif – udział w wycieczce rowerowej dla bibliotekarzy bibliotek medycznych z Europy, zorganizowanej w 
ramach Konferencji EAHIL 2018, promocja projektu Odjazdowy Bibliotekarz.
3 października – Konferencja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – wystąpienia konferencyjny, promocja projektów 
Fundacji: Odjazdowy Bibliotekarz, Fenomenalna Biblioteka i Biblioskan

Konferencja Fenomenalna Biblioteka Express Yourself (19–20 listopada 2018 r.)
Konferencja była drugą edycją wydarzenia zapoczątkowanego w 2016 roku i pomyślanego jako cykl spotkań dla bibliotekarzy 
ceniących wszechstronny rozwój i wysoką jakość. Tegoroczne hasło nawiązywało do kreatywności, rozwoju osobistego i 
zawodowego, a także realizacji własnych pomysłów. Wystąpienia i warsztaty związane były z autoprezentacją, 
samokształceniem, rozwojem, rywalizacją, komunikacją oraz różnymi sposobami wyrażania siebie, swoich talentów i 
osobowości. Impreza odbyła się we współpracy z Centrum Informacyjno–Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 
wydarzeniu wzięło udział 80 uczestników.

Wycieczka rowerowa z przewodnikiem “Łódź jest kobietą” (8 września 2018 r.)
Ponad 100 uczestników wzięło udział w wycieczce rowerowej, której celem było pokazanie łódzkich miejsc związanych z 
kobietami. Na trasie znalazły się m.in. Skwer „Latające Babcie z Plusem”, ulica Skłodowskiej–Curie i Rynek Włókniarek Łódzkich.

Wycieczka rowerowa z przewodnikiem “Łódź niepodległa” (10 listopada 2018 r.)
O Łodzi niepodległej opowiadała Justyna Tomaszewska, miłośniczka jazdy na dwóch kółkach i aktywna propagatorka piękna 
naszego miasta. Wraz z ok. 100 uczestnikami odwiedziliśmy miejsca tematycznie związane z odzyskaniem wolności w 1918 r. 
Wśród nich m.in. pomnik i mieszkanie Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności i pomnik Nieznanego Żołnierza.

SZKOLENIA ZESPOŁU
W 2018 r. jeden z członków zarządu rozpoczął roczny cykl szkoleniowy w ramach Programu Menedżerowie NGO (PROMENGO). 
To przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, prowadzone w formule blended-
learningu. Cykl szkoleniowy obejmuje 9 obszarów tematycznych, ważnych dla wszystkich podmiotów non-profit niezależnie od 
ich profilu działalności, formy prawnej, doświadczenia czy liczby zrealizowanych projektów. W programie nauczania znajdują się: 
planowanie strategiczne, marketing w organizacjach pozarządowych, fundraising, elementy prawa w praktyce organizacji 
pozarządowych,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, 
umiejętności interpersonalne.

W 2018 r. jeden z członków zarządu wziął udział w programie Szkoła Liderów Miast Łodzi, Zgierza i Pabianic, organizowanym 
przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska. Program zakładał szereg spotkań, seminariów i warsztatów z ekspertami 
w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego, a także współpracę z władzami miasta.
Cykl szkoleń obejmował takie dziedziny jak: zarządzanie miastem, partycypacja społeczna, implementowanie innowacyjnych 
rozwiązań w przestrzeni publicznej, planowanie strategiczne czy tworzenie miejsc aktywności lokalnej oraz rzecznictwo. Efektem 
5 miesięcznego programu były wypracowane przez uczestników rekomendacje dla władz miasta, odpowiadające na potrzeby 
teraźniejszości i wyzwania przyszłości.

PROJEKTY/DOTACJE
W 2018 r. kontynuowane były działania związane z monitoringiem działań Urzędu Miasta Łodzi dofinansowane przez Fundację 
Batorego w ramach programu “Demokracja w Działaniu” (realizowany od 1 lipca 2017 r.). Monitoring prowadzony był w trzech 
obszarach: ruch rowerowy i pieszy, zmiany w funkcjonowaniu sieci miejskich bibliotek publicznych, przestrzeń miejska. 
Narzędzia służące realizacji działań to: analiza dokumentów, udział w posiedzeniach komisji rady miasta, śledzenie postępowań 
inwestorskich i procesów tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacje terenowe, podnoszenie 
kompetencji wolontariuszy, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy.

Kontynuowano realizację projektu “Body&Mind Academy” (od 1 września 2017 r.) współfinansowanego ze środków programu 
Unii Europejskiej Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne. Celem było stworzenie programu rocznego kursu wspomagającego 
aktywizację ruchową, społeczną i intelektualną osób 55+. W wyniku współpracy 4 instytucji partnerskich powstały: e-book ze 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

19000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

scenariuszami zajęć aktywizujących do przeprowadzenia w ramach stacjonarnego kursu; aplikacja webowa z ćwiczeniami, które 
kursanci wykonują w ramach pracy domowej oraz z komunikatami motywującymi do codziennego podejmowania aktywności 
ruchowej, społecznej lub intelektualnej (366 komunikatów); filmy instruktażowe dla trenerów pokazujące zastosowanie 
różnych zajęć ruchowych w pracy z grupą.

Projekt “Rowery dla Brześcia” (od 1 maja 2018 r.) współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w 
ramach programu RITA–Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie 
trzeciego sektora w Brześciu w zakresie tworzenia strategii działania i rozwoju organizacji, planowania i organizacji imprez 
masowych, angażowania wolontariuszy, zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców miasta na temat korzyści, jakie płyną z 
transportu rowerowego.

“Rowerowe wycieczki po Łodzi z przewodnikiem cz. 6” (26.08.2018 – 15.11.2018) – działanie realizowane dzięki 
dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu. W ramach zadania zorganizowano 2 wycieczki (Łódź jest kobietą 
oraz Łódź niepodległa), w których wzięło udział ok. 200 osób.

WOLONTARIAT
W 2018 roku przeprowadzono 4 szkolenia, w których łącznie udział wzięło 29 wolontariuszy. Były to szkolenie z zakresu 
obstawiania kolumny rowerowej, szkolenie z zakresu organizacji wydarzeń rowerowych na poziomie lokalnym i krajowym, 
warsztaty w trakcie konferencji Fenomenalna Biblioteka – trening kreatywności, grywalizacja, warsztaty z autoprezentacji, 
warsztaty z copywritingu i rysunku.

W 2018 roku zorganizowano 2 spotkania integracyjne dla wolontariuszy. Pierwsze odbyło się z okazji urodzin Fundacji 
(warsztaty powiązane z krzewieniem kultury afrykańskiej). Drugie spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Wolontariusza – 
uczestnicy mogli wziąć udział w grze w pokojach zagadek.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja dorocznego rajdu rowerowego 
Odjazdowy Bibliotekarz (wydarzenie integrujące 
bibliotekarzy, czytelników i rowerzystów). 
Fundacja Fenomen jest ogólnopolskim 
koordynatorem akcji. 9 czerwca 2018 r. odbyła 
się lokalna edycja rajdu. Jego uczestnikami byli 
bibliotekarze, osoby pracujące z dorosłymi, 
czytelnicy i miłośnicy rowerów, w tym seniorzy. 
W wydarzeniu wzięło udział 80 uczestników.

5 czerwca 2018 r. pierwszy raz, jako 
ogólnopolski organizator Odjazdowego 
Bibliotekarza zaprosiliśmy do miasta narodzin 
rajdu, czyli do Łodzi, lokalnych Organizatorów. 
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, 
szukania inspiracji oraz poznania bibliotekarzy 
zaangażowanych w swoją pracę.  W wydarzeniu 
wzięło udział 20 uczestników.

Wycieczka rowerowa z przewodnikiem “Łódź 
jest kobietą” (8 września 2018 r.). Ponad 100 
uczestników wzięło udział w wycieczce 
rowerowej, której celem było pokazanie łódzkich 
miejsc związanych z kobietami. 

Wycieczka rowerowa z przewodnikiem “Łódź 
niepodległa” (10 listopada 2018 r.)
Wraz z ok. 100 uczestnikami odwiedziliśmy 
miejsca związane z odzyskaniem niepodległości.

90.04.Z 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat 
zrównoważonego transportu (m.in. za 
pośrednictwem kanałów Rowerowa Łódź, Piesza 
Łódź), szerzenie idei społeczeństwa 
obywatelskiego (m.in. poprzez informowanie o 
konsultacjach budżetu Łodzi, monitoring działań 
związanych z Budżetem Obywatelskim), dbanie o 
przestrzeń miejską.
Chcemy, aby obywatele mieli większą 
świadomość swoich praw i skutecznie 
dopominali się ich przestrzegania. Dlatego 
niezmiennie pilnujemy i monitorujemy procesy 
zachodzące w naszym mieście, aby wskazywać 
obywatelom, w jaki sposób mogą wpływać na 
swoje miasto.

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 249 528,94 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Konferencja Fenomenalna Biblioteka 
Express Yourself (19–20 listopada 2018 r.)
Konferencja była drugą edycją wydarzenia 
zapoczątkowanego w 2016 roku i 
pomyślanego jako cykl spotkań dla 
bibliotekarzy ceniących wszechstronny 
rozwój i wysoką jakość. Tegoroczne hasło 
nawiązywało do kreatywności, rozwoju 
osobistego i zawodowego, a także realizacji 
własnych pomysłów. Wystąpienia i 
warsztaty związane były z autoprezentacją, 
samokształceniem, rozwojem, rywalizacją, 
komunikacją oraz różnymi sposobami 
wyrażania siebie, swoich talentów i 
osobowości. Impreza odbyła się we 
współpracy z Centrum Informacyjno-
Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi.

85.59.B 0,00 zł

2
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
dotyczącej
bezpiecznego poruszania się rowerem jako 
środkiem transportu. Kampania edukacyjna 
była skierowana do najemców budynku pod 
nazwą Nowa Fabryczna. Jej celem było 
uświadomienie uczestnikom zasadności 
traktowania roweru jako środka transportu 
(alternatywy dla samochodu), szerzenie idei 
transportu zrównoważonego, 
przypomnienie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach z 
poszanowaniem innych uczestników dróg. 
Elementem edukacyjnym było także 
dokształcenie w zakresie dbania o jakość 
pojazdu (mini kurs samodzielnej naprawy 
roweru).

85.59.B 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 210 886,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 35 240,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 772,00 zł

e) pozostałe przychody 630,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 74 729,82 zł

2.4. Z innych źródeł 57 497,52 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 117 301,60 zł

w 
tym:

113 361,60 zł

0,00 zł

3 940,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

15 779,32 zł

58 785,00 zł

165,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 398,49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -924,58 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 256 070,22 zł 0,00 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

200 488,45 zł 0,00 zł

36 164,58 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

19 417,19 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

31 583,46 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 87 030,67 zł

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

87 030,67 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

402,92 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

18 osób

12 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 87 030,67 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 83 030,67 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

1 Rowerowe wycieczki po 
Łodzi z przewodnikiem – 
część 6

Zwiększenie wiedzy 
mieszkańców oraz turystów o 
historii oraz atrakcjach Łodzi.

Miasto Łódź 3 940,00 zł

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

0,00 zł

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

3 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Hubert Barański
Paulina Milewska
Konrad Strzelecki

Aleksandra Marciniak
Bartłomiej Olczak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-14
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