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SS towarzyszenie Klon/Jawor jest organizacj¹ niezale¿n¹, apolityczn¹ i nie nastawion¹ na
zysk, której g³ównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego,

samoorganizuj¹cego siê spo³eczeñstwa. 

Dzia³ania Stowarzyszenia Klon/Jawor polegaj¹ na wspieraniu organizacji pozarz¹dowych 
i innych inicjatyw obywatelskich poprzez: 

zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji o organizacjach i inicjatywach obywatels-
kich oraz dzia³aniach im s³u¿¹cych;
tworzenie i udostêpnianie narzêdzi technologicznych oraz innych sposobów przekazy-
wania informacji; 
wzmacnianie wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi oraz z sektorami:
administracji, biznesu i mediów; 
inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozwa¿añ nad sprawami wa¿nymi
dla spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Organizacje, które s¹ silne i kompetentne, umo¿liwiaj¹ samodzielne rozwi¹zywanie prob-
lemów przez ludzi oraz odpowiadaj¹ naturalnej potrzebie samorealizacji i przez to wp³ywaj¹
na poprawê jakoœci ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa.

O STOWARZYSZENIU

Misja

Wspieranie i promowanie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych, 
Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w kraju,
Prowadzenie badañ organizacji pozarz¹dowych, 
Opracowywanie analiz i raportów dotycz¹cych sektora pozarz¹dowego w Polsce, 
Wspieranie organizacji pozarz¹dowych w procesie integracji europejskiej oraz
wspó³pracy miêdzynarodowej, 
Dostarczanie, upowszechnianie i promowanie nowoczesnych mediów oraz technologii
w pracy organizacji pozarz¹dowych,
Opracowywanie i wydawanie materia³ów informacyjno-prawnych dla osób indywidual-
nych,
Wspieranie spo³ecznej aktywnoœci obywateli, w tym zw³aszcza takich grup spo³ecznych
jak: osoby niepe³nosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne
grupy wymagaj¹ce wsparcia.

G³ówne kierunki dzia³ania

Historia  

Bank Informacji o Organizacjach Pozarz¹dowych Klon/Jawor powsta³ w roku 1990 przy
Fundacji „Bez Wzglêdu na Niepogodê”. By³a to pierwsza tego typu instytucja w Polsce.
Dynamiczny rozwój organizacji pozarz¹dowych spowodowa³, ¿e ros³a potrzeba badania 
i opisu tych wa¿nych zmian oraz wspierania rozwoju wielu nowych inicjatyw obywatels-
kich. Ró¿norodnoœæ prowadzonych przez Bank Informacji dzia³añ doprowadzi³a do
utworzenia w 2000 roku Stowarzyszenia Klon/Jawor. 
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Organizacje pozarz¹dowe,
Osoby indywidualne poszukuj¹ce kontaktu z organizacjami lub informacji o nich,
Instytucje publiczne (lokalne, centralne),
Instytucje zagraniczne szukaj¹ce kontaktów w Polsce,
Œrodowiska naukowe,
Dziennikarze,
Przedstawiciele biznesu.

Wszelkie us³ugi Stowarzyszenie Klon/Jawor wykonuje bezp³atnie.

Stowarzyszenie Klon/Jawor jest cz³onkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych
SPLOT – porozumienia jedenastu oœrodków wspomagaj¹cych dzia³ania polskich organiza-
cji pozarz¹dowych oraz Przedstawicielstwa Organizacji Pozarz¹dowych w Brukseli.
Ponadto od 2002 roku Klon/Jawor nale¿y do Sieci Oœrodków Informacji i Wspierania 
w Europie Œrodkowo-Wschodniej (Orpheus Civil Society Network).

Odbiorcy dzia³añ

Najwa¿niejsze dotychczasowe osi¹gniêcia

Stworzenie portalu organizacji pozarz¹dowych www.ngo.pl, administrowanego przez

Stowarzyszenie Klon/Jawor, a prowadzonego tak¿e przez kilkanaœcie innych organizacji. 

W ci¹gu dwóch lat portal sta³ siê znacz¹cym medium i platform¹ komunikacji sektora

pozarz¹dowego, zaœ w ci¹gu 2003 roku jego ogl¹dalnoœæ wzros³a o 300%. 

Utworzenie ponad 40 serwisów regionalnych i tematycznych oraz  serwisu wiadomoœci

zawieraj¹cego ponad 7000 wiadomoœci. 

Uruchomienie wielop³aszczyznowego systemu informacji – Informatorium, dziêki

któremu rocznie udzielanych jest ponad 4000 porad.

Wydanie i rozdystrybuowanie ponad 150 000 broszur - poradników dla organziacji z serii

Warto Wiedzieæ Wiêcej (3w) - 30 tytu³ów. 

Opracowanie systemu baz danych na portalu www.ngo.pl. System sk³ada siê z 16 tem-

atycznych baz, w tym m.in. o polskich organizacjach pozarz¹dowych, zagranicznych, fun-

duszach itp. Bazy s¹ systematycznie aktualizowane i zawieraj¹ ponad 60 tys. rekordów.

Stworzenie narzêdzi Cyklotronu, czyli systemu us³ug internetowych dla organizacji

pozarz¹dowych.

Tworzenie i udostêpnianie oprogramowania i aplikacji, prowadzenie szkoleñ 

z zakresu pos³ugiwania siê Internetem, nowych technologii.

Prowadzenie badañ, analiz, opracowywanie raportów dotycz¹cych zagadnieñ trzeciego

sektora w Polsce, m.in. przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie statystyczne organi-

zacji na reprezentatywnej próbie.

Opracowanie metodologii zbierania informacji o modelowych inicjatywach. Zbierane

informacje s¹ prezentowane w syntetycznej, prostej formie, sprawdzonych wzorców

dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnych. Rezultatem tych dzia³añ s¹ m.in. „Atlas – mod-

elowych obywatelskich inicjatyw lokalnych”, baza programów, Atlas Z³otego Wieku.
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Prowadzenie systematycznego monitoringu wspó³pracy administracji publicznej

(samorz¹du i urzêdów centralnych) i organizacji pozarz¹dowych w ramach programów

„Barometr”, „Lupa”. 

Promowanie i opracowanie informacji na temat trzeciego sektora w Unii Europejskiej.

Wydanie trzech edycji publikacji dla organizacji pozarz¹dowych „Trzeci sektor w Unii

Europejskiej”,

Stworzenie systemu informacji spo³ecznej CIS, który opiera siê na zbieraniu i udostêp-

nianiu w formie publikacji i internetowej bazy informacji lokalnych o organizacjach

pozarz¹dowych i innych instytucjach dzia³aj¹cych na polu pomocy spo³ecznej. Wydano

3 informatory o organizacjach pozarz¹dowych i innych instytucjach dzia³aj¹cych na polu

pomocy spo³ecznej w Warszawie i wspó³uczestniczono w powstaniu 17 informatorów 

w innych miastach Polski,

Opracowanie modelowego sposobu - Poznaj Swoje Prawa (PSP) - opracowywania 

i wydawania materia³ów socjalno-prawnych skierowanych do osób indywidualnych 

w formie broszur, plakatów, informacji publikowanych w Telegazecie (Program 2 TVP,

str. 175-199), 

Wydanie 30 tytu³ów broszur z serii PSP w nak³adzie ponad 1.000.000 egzemplarzy oraz

publikacje „Vademecum Seniora” (2002), „Vademecum Osoby Niepe³nosprawnej”

(2001, 2003). 

Prowadzenie serwisu pomocspoleczna.ngo.pl.
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Struktura organizacyjna Stowarzyszenia Klon/Jawor
wypracowana i funkcjonuj¹ca w 2003 r.

ZARZ¥D

WALNE ZGROMADZENIE
40 cz³onków Stowarzyszenia

Prezes – Urszula Krasnodêbska
Sekretarz – Renata KoŸlicka
Skarbnik – Renata Niecikowska
Cz³onkowie Zarz¹du – Jakub Wygnañski, 
Grzegorz Kowalczyk, Piotr Gliñski
Marek Tuszyñski (do wrzeœnia 2003 r.)

RADA KOORDYNATORÓW

DYREKTOR
Urszula Krasnodêbska

Renata Niecikowska –
koordynator

Monika Chrzczonowicz –
Informatorium

Rafa³ Kowalski – redaktor serii
Poznaj Swoje Prawa

Lena Kosowska – Informatorium
Ewa Piegat – dystrybucja, baza

Rados³aw Skiba –- prawnik 
Beata Kwiatkowska –

Informatorium
Aneta Krawczyk – Informatorium
oraz niezast¹pieni wolontariusze

PROGRAM BADANIA 
III SEKTORA

Justyna D¹browska-
-Szo³ajska – koordynator

Marta Gumkowska –
cz³onkini zespo³u 

badawczego
Kuba Wygnañski –

ekspert programu badania

PROGRAM PORTAL
WWW.NGO.PL

Alina Ga³¹zka – koordy-
nator, redaktor naczelna 

Marcin Dadel – promocja
i rozwój portalu

Magda Dobranowska –
redaktorka, dziennikarka

Magda Bogdaniuk –
redaktorka

Ma³gorzata Borowska –
dziennikarka

Jerzy Filipowicz – 
LGE 

stali wspó³pracownicy
Iga Majstryszyn 
Patryk Szajer 

Ewa Kolankiewicz
oraz wolontariusze

PROGRAM INFORMACJA
SPO£ECZNA

KOMISJA  
PROMOCJI

TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ INFORMACJI

KOMISJA REWIZYJNA

do wrzeœnia 2003 r
Marzena Mendza-Drozd
Tomasz Bruski, Piotr Salwowski
od wrzeœnia 2003 r
Monika Mazurczak, Agnieszka
Mazur-Barañska, Marcin Wojdat
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Najwa¿niejsze osi¹gniêcia Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2003 roku

Stworzenie bazy organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz niepe³nosprawnych 
i chorych w Polsce, w której znajduj¹ siê dane o 4700 organizacjach pozarz¹dowych
oraz o ponad 3800 instytucjach.

Wydanie broszur z serii „Poznaj Swoje Prawa” w ³¹cznym nak³adzie 200 000 egzem-

plarzy.

Wysy³ka ponad 60 000 broszur PSP do instytucji publicznych i organizacji sieciowych.

Wydanie ksi¹¿ki „Vademecum Osoby Niepe³nosprawnej” w nak³adzie 2500 egz.

W szkoleniach organizowanych w ramach Programu Informacji Spo³ecznej ³¹cznie

wziê³o udzia³ 200 osób.

Z pomocy informatorium i skorzysta³o: 1476 organizacji, 2494 osoby indywidualne, 222

nowo powstaj¹ce organizacje. Odpowiedziano na 5022 pytañ.

Zaktualizowano 20 tytu³ów broszur w serii 3w oraz wydano 10 nowych broszur.

Wspólnie z partnerami opracowano 3 lokalne, internetowe bazy CIS, w których znalaz³o

siê 350 placówek z województwa mazowieckiego.

Liczba odwiedzin portalu www.ngo.pl wzros³a o ponad 300% w stosunku do roku

poprzedniego. 

W serwisie Wiadomoœci wprowadzono 6659 informacji (w 2002 roku opublikowano 3689
informacji) oraz przyby³o 923 prenumeratorów serwisu.

W portalu promowano ponad 70 wydarzeñ.

Wokó³ portali regionalnych zebrano 25 korespondentów. 

Rozpoczêto wydawanie gazety.ngo.pl – comiesiêcznego wyci¹gu informacji z portalu

www.ngo.pl w nak³adzie 5000 egz.. 

Realizacja badania „Wolontariat, filantropia i 1% 2003”.

Powsta³o 6 grup lokalnych ekspertów w dziedzinie nowych technologii, które w sumie

udzieli³y 512 konsultacji i przeskzoli³y 659 osób.

Na podstawie przeprowadzonych w 2002 roku kompleksowych badañ polskich organi-

zacji pozarz¹dowych, w 2003 r. opracowano raport „Podstawowe fakty o organizac-

jach pozarz¹dowych – raport z badania 2002”. Na podstawie ww. danych przygo-

towano 6 profilowanych analiz.

Opracowano raporty z badañ „Barometr Wspó³pracy 2002” i „Lupa 2002”.

Przygotowanie trzyletniego projektu badañ.
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Celem programu jest dostarczanie informacji na tematy socjalne i prawne dla organizacji
pozarz¹dowych i o organizacjach.

Program ukierunkowany jest m.in. na edukacjê pracowników organizacji i w ten sposób
podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie znajomoœci prawa socjalnego. Pojêcie „prawo soc-
jalne” jest w Polsce stosunkowo nowe, dlatego potrzebna jest stale aktualizowana informa-
cja o dynamicznie zmieniaj¹cych siê przepisach dotycz¹cych np. prawa pracy, pomocy
spo³ecznej czy ochrony zdrowia. Program Inormacja Spo³eczna wykorzystuje zarówno
tradycyjne, jak nowoczesne technologie upowszechniania informacji oraz tworzy
p³aszczyznê wspó³pracy miêdzy organizacjami a instytucjami publicznymi, które zajmuj¹
siê szeroko rozumian¹ pomoc¹ spo³eczn¹.

Pierwszym krokiem na tej drodze jest opracowywanie materia³ów oraz inicjowanie dyskusji
wokó³ zmian planowanych lub ju¿ zachodz¹cych, dawanie mo¿liwoœci ³atwiejszego dostêpu
do informacji o tych zmianach oraz pomoc w ich poznaniu. Informacje te dystrybuowane s¹
poprzez: internetowy serwis pomocspoleczna.ngo.pl, broszury Poznaj Swoje Prawa (PSP),
udzielanie informacji w Informatorium. 

PROGRAM INFORMACJA SPO£ECZNA 

Poznaj Swoje Prawa (PSP)

SS eria „Poznaj Swoje Prawa” to wszechstronny system informacji spo³ecznej, obejmuj¹cy
zagadnienia praw obywatelskich, szczególnie dotycz¹cych uprawnieñ socjalnych oraz

dzia³alnoœci organizacji i instytucji nios¹cych pomoc. Opracowania z serii PSP dotycz¹
najczêstszych problemów spo³ecznych, takich jak niepe³nosprawnoœæ, staroœæ, bezrobocie,
bezdomnoœæ, bieda, kontakty obywatela z urzêdami czy z placówkami s³u¿by zdrowia itp. 

Projekt „Poznaj Swoje Prawa” realizowany jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor
nieprzerwanie od 1997 roku. Do roku 2003 zosta³o przygotowanych ponad 30 tytu³ów

opracowañ, wydanych w oko³o 1 mln egzemplarzy. 

W ramach serii PSP powstaj¹ materia³y socjalno-prawne w formie broszur, plakatów, infor-
macji w Telegazecie TVP 2, artyku³ów prasowych i specjalnego serwisu w Internecie.
Opracowania te trafiaj¹ za poœrednictwem instytucji i organizacji pomocy spo³ecznej do
osób indywidualnych. Seriê PSP wykorzystuje siê jako pomoc w udzielaniu porad, jako
bie¿¹c¹ informacjê o aktualnym stanie prawnym, a nawet prost¹ wyk³adniê obowi¹zuj¹cego
prawa. Seria zapewnia osobom indywidualnym szeroko dostêpn¹, bezp³atn¹ informacjê 
o prawach im przys³uguj¹cych.
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Tytu³y i nak³ady broszur z serii „Poznaj Swoje Prawa” 
opracowanych i wydanych w 2003 r.

Niepe³nosprawni – orzecznictwo rentowe i pozarentowe (wyd. V)
Niepe³nosprawni – orzecznictwo rentowe i pozarentowe (wyd. VI)
Niepe³nosprawni – sanatoria i turnusy rehabilitacyjne (wyd. V)
Niepe³nosprawni – praca (wyd. V)
Niepe³nosprawni – podstawowe uprawnienia i ulgi (wyd. VII)
Niepe³nosprawni – podatki 2003 (wyd. I)
Niepe³nosprawni – prawo do sprzêtu (wyd. III)
Bezrobotni – pomoc, rejestracja, uprawnienia (wyd. VI)
Seniorzy – us³ugi opiekuñcze (wyd. III)
Kto i kiedy mo¿e otrzymaæ zasi³ek z pomocy spo³ecznej (wyd. VI)
Kto i kiedy mo¿e otrzymaæ zasi³ek z pomocy spo³ecznej (wyd. VII)
Zasi³ek rodzinny i pielêgnacyjny (wyd. IV)
Kto mo¿e otrzymaæ dodatek mieszkaniowy? (wyd. V)
Pomoc dla osób opuszczaj¹cych zak³ady karne – informacja adresowa (wyd. I)
Pomoc dla osób opuszczaj¹cych zak³ady karne – uprawnienia (wyd. I)
Prawa obywatelskie a uprawnienia policji, stra¿y miejskich i innych  
powo³anych do pilnowania porz¹dku (wyd. I)
Bezdomni – gdzie szukaæ pomocy? (wyd. V)II

8000 egz.
 10000 egz.
 13000 egz.

5000  egz.
 24000 egz.
  8000 egz.
  3000 egz.
 18000 egz.
 14000 egz.
 25000 egz.
 10000 egz.
 26000 egz.
 12500 egz.
  1380 egz.
  1380 egz.

  3000 egz.
  5000 egz.

Niepe³nosprawni – orzecznictwo rentowe i pozarentowe
Kto i kiedy mo¿e otrzymaæ zasi³ek z pomocy spo³ecznej
Bezrobotni – pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepe³nosprawni – podstawowe uprawnienia i ulgi
Bezdomni – gdzie szukaæ pomocy na terenie Warszawy i okolic 

Tytu³y i nak³ady plakatów z serii „Poznaj Swoje prawa” opracowanych i wydanych 
w 2003 r

6000 szt.
 6000 szt.
 6000 szt.
 6000 szt.

1000 szt.
razem: 25000

£¹czny nak³ad wszystkich broszur wydanych w 2003 roku wyniós³ blisko
200.000 egzemplarzy.
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Broszury informacyjno-promocyjne oraz wk³adki

Vademecum Osoby Niepe³nosprawnej

W 2003 r. opublikowano równie¿ dwie broszury informacyjno-promocyjne: o serii „Poznaj
Swoje Prawa” i o serwisie internetowym Pomoc spo³eczna. Do niektórych tytu³ów broszur
do³¹czono wk³adki z informacjami uzupe³niaj¹cymi o najwa¿niejszych zmianach w przepisach
prawnych. £¹czny nak³ad wk³adek przekroczy³ 10.000 egz. W 2003 r. przygotowana zosta³a
równie¿ aktualizacja opracowania „Pacjenci – podstawowe uprawnienia” – tytu³ ten zosta³ jed-
nak opublikowany tylko w internecie: w serwisie Pomoc spo³eczna. 

W serii „Poznaj Swoje Prawa” zosta³a wydana ksi¹¿ka „Vademecum Osoby
Niepe³nosprawnej. Przegl¹d œwiadczeñ i uprawnieñ”. Teksty do tej publikacji opracowa³o
Stowarzyszenie Klon/Jawor i Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji. Vademecum jest komplek-
sowym poradnikiem, dziêki któremu osoby niepe³nosprawne mog¹ zapoznaæ siê z wiêkszoœ-
ci¹ uprawnieñ, które im przys³uguj¹. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ adresy najwa¿niejszych
placówek pomagaj¹cych niepe³nosprawnym w Polsce. „Vademecum Osoby Niepe³no-
sprawnej” z 2003 r. jest wznowieniem (aktualizacj¹ i uzupe³nieniem) publikacji o tym samym
tytule wydanej po raz pierwszy w 2001 r. Vademecum opublikowano w nak³adzie 2500 egz.

Blok „Poznaj Swoje Prawa” w Telegazecie

W zorem lat poprzednich (pi¹ty rok) kontynuowano wspó³pracê z redakcj¹ ogólnopolskiej
Telegazety. Blok PSP ukazuje siê w Programie II TVP na stronach od 175 do 199 (ok. 75-85
„ekranów” tekstu). Blok podzielony jest na czêœci tematyczne: Niepe³nosprawni, Seniorzy,
Bezrobotni, Zasi³ki, Mieszkalnictwo, Obywatel, Adresy. W 2003 r. dokonano 12 aktualizacji bloku,
co oznacza  aktualizacjê ok. 500 ekranów teletekstu. Blok w Telegazecie jest bardzo cenn¹
form¹ docierania do odbiorców opracowañ. Najwiêcej listów, zapytañ, próœb o pomoc,
przes³anie broszur czy innych informacji zwi¹zanych z uprawnieniami socjalnymi, przychodzi
do Stowarzyszenia Klon/Jawor w³aœnie od czytelników telegazety.

Serwis internetowy pomocspoleczna.ngo.pl

SS erwis ten jest specjalistycznym narzêdziem u³atwiaj¹cym korzystanie z aktualnych
informacji dotycz¹cych zagadnieñ pomocy spo³ecznej, w tym osób

niepe³nosprawnych i dzia³añ o charakterze pomocowym. Serwis tworz¹ m.in. opracowania
z serii PSP, bie¿¹ce Wiadomoœci z dziedziny pomocy spo³ecznej, aktualne WskaŸniki.

W serwisie wiadomoœci – w dziale „pomoc spo³eczna” – opublikowano 1161 nowych
wiadomoœci. Na bie¿¹co aktualizowano opracowania z serii „Poznaj Swoje Prawa” 
w Internecie. Sta³a, bie¿¹ca aktualizacja dotyczy nastêpuj¹cych tytu³ów: 

Niepe³nosprawni – orzecznictwo rentowe i pozarentowe, 
Niepe³nosprawni – sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, 
Niepe³nosprawni – praca, 
Niepe³nosprawni – podstawowe uprawnienia i ulgi, 
Niepe³nosprawni – podatki 2003, 
Bezrobotni – pomoc, rejestracja, uprawnienia, 
Kto i kiedy mo¿e otrzymaæ zasi³ek z pomocy spo³ecznej, 
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Spotkania i prezentacje

W ramach Programu Informacja Spo³eczna zorganizowano szereg spotkañ informacyjnych
i szkoleñ. Szkolenia organizowano dla placówek dzia³aj¹cych na polu szeroko rozumianej
pomocy spo³ecznej: zarówno dla instytucji publicznych, edukacyjnych, jak i organizacji
spo³ecznych. 
Tematyka spotkañ i szkoleñ obejmowa³a: 

internetowe Ÿród³a informacji o zmianach w prawie pomocy spo³ecznej ze szczególnym
uwzglêdnieniem serwisu wiadomoœci portalu www.ngo.pl oraz serwisu www.pomoc-
spoleczna.ngo.pl, 
portal www.ngo.pl jako Ÿród³o informacji o organizacjach pozarz¹dowych (informacje
istotne dla œrodowiska pomocy spo³ecznej – pracowników i wolontariuszy placówek
pomocowych). 
zasady korzystania z baz danych i ich zawartoœæ.

Przy organizacji szkoleñ poza Warszaw¹ wspó³pracowano z Elbl¹skim Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych i Fundacj¹ Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich w Gdañsku.

W 10 szkoleniach ³¹cznie wziê³o udzia³ oko³o 200 osób.

Zorganizowano tak¿e spotkanie ewaluacyjne dla organizacji i instytucji prowadz¹cych
Punkty Informacyjne BUSOLA. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele 13 placówek 
z Warszawy zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ materia³ów z serii PSP. 

Zasi³ek rodzinny i pielêgnacyjny, 
Kto mo¿e otrzymaæ dodatek mieszkaniowy? 

W sekcji WskaŸniki gromadzone s¹ najwa¿niejsze wskaŸniki, maj¹ce znaczenie dla osób
niepe³nosprawnych oraz korzystaj¹cych z ró¿nych form pomocy. S¹ to wysokoœci
poszczególnych zasi³ków, dodatków i œwiadczeñ, kryteria dochodowe, wysokoœci rent czy
odszkodowañ, dochody powoduj¹ce zawieszenie œwiadczeñ itp. W 2003 r. aktualizowano
wskaŸniki, które w okresie realizacji projektu uleg³y zmianie. Sta³a bie¿¹ca aktualizacja
obejmuje ok. 30 wskaŸników. 

Na bie¿¹co uzupe³niano formularz internetowy o dostêpnoœci i stopniu aktualnoœci mate-
ria³ów drukowanych w serii „Poznaj Swoje Prawa”. Dziêki temu formularzowi osoby
zamawiaj¹ce publikacje zdobywaj¹ dok³adn¹ wiedzê o tym, które informatory s¹ aktualne,
jakie zmiany nast¹pi³y, b¹dŸ dopiero nast¹pi¹ w poszczególnych wydaniach, oraz które
konkretnie tytu³y nie s¹ w danym momencie dostêpne (ich nak³ad siê wyczerpa³).
W 2003 r. w ramach monitorowania zmian w prawie pomocy spo³ecznej zwracano szczególn¹
uwagê m.in. na nastêpuj¹ce wydarzenia:

fina³ prac nad ustaw¹ o zatrudnieniu socjalnym,
nowelizacjê ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (pocz¹tek roku),
powstanie i prace nad ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych, now¹ ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej, oraz now¹ ustaw¹ o promocji zatrudnienia,
obchody Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych,
pojawienie siê i debatê nad programem racjonalizacji i zmniejszenia wydatków pub-
licznych (plan Hausnera).
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Dystrybucja

Wa¿niejsze wysy³ki w 2003 roku:

Wysy³ka serii PSP do wszystkich urzêdów gmin, miast i powiatów, urzêdów wojewódz-
kich i marsza³kowskich, powiatowych centrów pomocy rodzinie i oœrodków pomocy
spo³ecznej w Polsce. Celem wysy³ki by³o zainteresowanie administracji samorz¹dowej
publikacjami z serii „Poznaj Swoje Prawa”. 

Wys³ano ok. 2900 pakietów, w tym ok. 12.000 egzemplarzy broszur, 9000 egz. plakatów,
broszury informacyjno-promocyjne.

Wysy³ka 22 500 egz. broszur PSP do oœrodków sieci SPLOT.
Wysy³ka do Biur Porad Obywatelskich (BPO). Biura s¹ modelowym przyk³adem orga-
nizacji, w której informacja z serii „Poznaj Swoje Prawa” wykorzystywana jest do 
codziennej pracy z klientem/podopiecznym. Za poœrednictwem Zwi¹zku Biur Porad
Obywatelskich utrzymywane s¹ sta³e kontakty z biurami. W 2003 r. przekazano ³¹cznie
ok. 16000 egz. broszur do BPO.
Wysy³ka broszur do oddzia³ów terenowych PFRON –  ok. 800 egz. do ka¿dego oddzia³u
oraz 4000 do Centrali. 
Wysy³ka ksi¹¿ki „Vademecum Osoby Niepe³nosprawnej”. Ksi¹¿ka trafi³a do
nastêpuj¹cych organizacji i instytucji:

– Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji – Centrum Informacyjne dla Osób
Niepe³nosprawnych,

– oddzia³ów i Centrali Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
– organizacji sieciowych i innych instytucji posiadaj¹cych placówki terenowe, 
– innych organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz niepe³nosprawnych, które

zosta³y wybrane z Ogólnopolskiej Bazy Organizacji i Instytucji Dzia³aj¹cych na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych i Chorych. 

£¹cznie wys³ano do ww. miejsc 2000 egz. ksi¹¿ki „Vademecum Osoby Niepe³nosprawnej”.
500 egz. publikacji przekazano osobom indywidualnym poprzez Centrum Informacyjne
dla Osób Niepe³nosprawnych.

Wysy³ka broszury „Niepe³nosprawni – podatki 2003” do ok. 3800 organizacji i instytucji
znajduj¹cych siê w Ogólnopolskiej Bazie Organizacji i Instytucji Dzia³aj¹cych na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych i Chorych.
Wysy³ka 6 tytu³ów broszur „Poznaj Swoje Prawa” dla osób niepe³nosprawnych do ok.
1300 organizacji wybranych z Ogólnopolskiej Bazy Organizacji i Instytucji Dzia³aj¹cych
na rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Chorych.
Dystrybucja plakatu i broszury „Bezdomni – gdzie szukaæ pomocy na terenie Warszawy
i okolic”.

Wspó³praca i uczestnictwo w innych projektach

Platforma Poradnicza

Platforma jest projektem realizowanym przez Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich. Jego
celem jest nawi¹zanie kontaktów miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi zajmuj¹cymi siê
poradnictwem obywatelskim i informacj¹ prawn¹. Próbowano opracowaæ narzêdzia wymia-
ny informacji, okreœliæ mo¿liwoœæ utworzenia przedstawicielstwa œrodowiska poradniczego,
zdiagnozowaæ najwa¿niejsze problemy organizacji poradniczych. Integracja i praca grupowa
odbywa³a siê na trzech dwudniowych warsztatach oraz na mniejszych spotkaniach
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Informatorium z infolini¹

II nformatorium, prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, to miejsce, do którego
mo¿na przyjœæ, zadzwoniæ lub napisaæ i uzyskaæ informacjê o organizacjach pozarz¹dowych,

a tak¿e poradê informatora lub eksperta (m.in. prawnika) w kwestiach zwi¹zanych 
z dzia³alnoœci¹ organizacji lub sposobem zak³adania fundacji czy stowarzyszenia.
Informatorium zapewnia bezp³atny dostêp do biblioteki, Internetu oraz tematycznych baz
danych, prowadzi te¿ bie¿¹c¹ dystrybucjê wydawnictw Stowarzyszenia Klon/Jawor. 

W infolinii – 801 646 719 – w dni powszednie w godzinach 10.00 – 16.00 dy¿uruj¹ osoby
udzielaj¹ce informacji. Poza tym codziennie, przez ca³¹ dobê, mo¿na skorzystaæ z systemu
automatycznej informacji, zawieraj¹cego adresy oœrodków wsparcia i podstawowe dane 
o tym, jak za³o¿yæ organizacjê. Serwis Informatorium (pod adresem informatorium.ngo.pl)
jest internetow¹ wersj¹ infolinii i zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce
dzia³alnoœci organizacji. Ka¿dy mo¿e te¿ zadaæ pytanie wype³niaj¹c bardzo prosty formu-
larz znajduj¹cy siê w serwisie Informatorium lub napisaæ na adres: info@ngo.pl. Na pytania
odpowiadaj¹ informatorzy lub eksperci wspó³pracuj¹cy z Informatorium.

Informacja

W 2003 roku udzielono w Informatorium 4997 porad. Jest to znacz¹cy wzrost w stosunku
do poprzednich lat, kiedy by³o oko³o 3000 porad. Po informacje/porady organizacje
pozarz¹dowe zg³asza³y siê w 2003 r. 2044 razy (³¹cznie by³o to 1476 organizacji, czyli 568
organizacji skontaktowa³o siê z Informatorium minimum dwa razy).

41% kontaktów Informatorium stanowi³y kontakty z organizacjami, natomiast 59% kontak-
ty ze zg³aszaj¹cymi siê osobami indywidualnymi (³¹cznie zg³osi³o siê po informacje 2494 
osoby indywidualne, przy czym niektóre z nich minimum dwa razy, co daje ³¹czn¹ liczbê
2953 kontaktów osób indywidualnych z Informatorium). 

Nale¿y zaznaczyæ ¿e w grupie klientów Informatorium bêd¹cych osobami indywidualnymi
rejestrowane s¹ te¿ kontakty z osobami, które zg³aszaj¹ siê z pytaniami zwi¹zanymi z tym,
¿e zak³adaj¹ one now¹ organizacjê. W 2003 r. zg³osi³y siê 222 nowo powstaj¹ce organizacje,
przy czym 92 z nich kontaktowa³y siê minimum 2 razy – daje to 340 kontaktów.

roboczych. Stowarzyszenie Klon/Jawor pomaga³o w tworzeniu narzêdzi wymiany informa-
cji m.in. bazy platformy poradniczej (dostêpna w systemie baz www.bazy.ngo.pl) oraz
strony internetowej platformy www.platforma.ngo.pl. 

Atlas Z³otego Wieku

Atlas by³ wspólnym projektem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia
Klon/Jawor. By³a to kontynuacja poprzedniego Atlasu, czyli zbierania modelowych projektów
dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnych. W ramach Atlasu Z³otego Wieku zbierano opisy
programów dzia³ania na rzecz osób starszych b¹dŸ z ich udzia³em. Rol¹ Stowarzyszenia
Klon/Jawor by³a pomoc w tych wszystkich etapach projektu, które wi¹za³y siê ze zbieraniem,
typowaniem, porz¹dkowaniem adresów, opracowaniem i wysy³k¹ ankiet oraz ich wpisy-
waniem. Stowarzyszenie odpowiedzialne by³o za stworzenie bazy modelowych projektów 
(w systemie baz danych www.bazy.ngo.pl), w której znalaz³o siê ponad 300 opisów oraz
uczestniczy³o w uruchamianiu strony internetowej www.atlas.ngo.pl. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia brali równie¿ udzia³ w pozosta³ych etapach programu.
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Tematyka porad
Zarówno organizacje, jak i osoby indywidualne zwraca³y siê najczêœciej z pytaniami doty-
cz¹cymi: pomocy spo³ecznej i dzia³alnoœci charytatywnej, integracji europejskiej oraz
ochrony zdrowia/rehabilitacji.

1776 razy odpowiedzi na zadawane Informatorom pytania wi¹za³y siê z wydaniem mate-
ria³ów drukowanych (g³ównie by³y to broszury z serii: „Warto Wiedzieæ Wiêcej” oraz
„Poznaj Swoje Prawa”).
1221 pytañ dotyczy³o podania adresów innych organizacji/instytucji.
1120 pytañ zwi¹zanych by³o z uprawnieniami i problemami prawnymi organizacji i osób
indywidualnych. 
720 razy pytania dotyczy³y zawartoœci/obs³ugi portalu www.ngo.pl.
Na pytania zwi¹zane z zak³adaniem organizacji, w tym tak¿e rejestracj¹ organizacji 
w KRS, odpowiadano 185 razy.

Forma kontaktu

Najczêstsz¹ form¹ kontaktu zarówno wœród osób indywidualnych jak i organizacji, w 2003
roku by³a rozmowa telefoniczna (1872 telefony). W Informatorium zarejestrowano 954
wizyt osób indywiudualnych oraz odpisano na 927 listów przysy³anych drog¹ pocztow¹ oraz
na listy przysy³ane drog¹ elektroniczn¹ (odpowiedzi na e-maile przychodz¹ce na adres:
info@ngo.pl).

Seria Warto Wiedzieæ Wiêcej 3w

SS eria „Warto Wiedzieæ Wiêcej” (3w) to publikacje adresowane do organizacji
pozarz¹dowych. Wydawc¹ 3w jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, zaœ autorami

poszczególnych tytu³ów s¹ najczêœciej eksperci zwi¹zani z trzecim sektorem. 

Celem serii jest dostarczanie informacji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ organizacji
pozarz¹dowych. Broszury wyjaœniaj¹ w przystêpny sposób podstawowe zagadnienia wa¿ne 
dla organizacji pozarz¹dowych (np. prawne, finansowe, zarz¹dzania personelem) oraz przy-
bli¿aj¹ podstawowe fakty o trzecim sektorze (np. raporty z badañ). Ich zawartoœæ jest rzetel-
nie opracowywana przez specjalistów i regularnie aktualizowana. 

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie
powsta³y nowe broszury omawiaj¹ce te zagadnienia. Wejœcie w ¿ycie ustawy wymaga³o
aktualizacji prawie wszystkich dotychczas wydanych tytu³ów. 

Z pomocy informatorium w 2003 r. skorzysta³o: 1476 organizacji,
2494 osoby indywidualne, 222 nowo powstaj¹ce organizacje. Odpowiedziano na

5022 pytañ.
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Od pocz¹tku funkcjonowania programu w serii 3w wydano ju¿ 30 tytu³ów
w ³¹cznym nak³adzie ponad 150 000 egzemplarzy. 



R
ap

or
t 

ro
cz

ny
 2

00
3

Stowarzyszenie Klon/Jawor

18

Tytu³y dotychczas wydanych broszur z serii 3w 

„Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie”, Igor Goliñski
(Stowarzyszenie na Rzecz FIP), Rados³aw Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Jak zgodnie z prawem wspó³pracowaæ z wolontariuszem”, Dariusz Pietrowski
(Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu), Rados³aw Skiba (Stowarzyszenie
Klon/Jawor)
„Jak zostaæ organizacj¹ po¿ytku publicznego?”, Rados³aw Skiba (Stowarzyszenie
Klon/Jawor)
„Informator o organizacjach prowadz¹cych szkolenia”, Stowarzyszenie Trenerów
Organizacji Pozarz¹dowych STOP
„Wolontariat, Filantropia i 1% - Raport z Badania 2003”, Justyna D¹browska, Marta
Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Jak napisaæ statut stowarzyszenia?”  Rados³aw Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Jak napisaæ statut fundacji?”, Rados³aw Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Pinokio – Plan Inteligentnego Numerowania, oznaczania, klasyfikowania i opisy-
wania dokumentów ksiêgowych w organizacjach pozarz¹dowych,” Teresa
Zagrodzka, Tomasz Bruski
„Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹”, Rados³aw Skiba
(Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Zarz¹dzanie finansami w organizacjach pozarz¹dowych nieprowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej”, Tomasz Bruski (Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce), Teresa Zagrodzka
„Nadzór i kontrola organizacji pozarz¹dowych”, Piotr Niezgodzki
„Rejestracja fundacji i stowarzyszeñ w Krajowym Rejestrze S¹dowym”, Piotr
Niezgodzki, Rados³aw Skiba (aktualizacja)
„Jak za³o¿yæ fundacjê?”, Agata Szopliñska, Rados³aw Skiba (aktualizacja)
„Jak za³o¿yæ stowarzyszenie?”, Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Jak rozwi¹zaæ organizacjê i zakoñczyæ dzia³alnoœæ”, Rados³aw Skiba
(Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Jak dostosowaæ system ksiêgowy do rozliczania dotacji?”, Tomasz Bruski
(Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)
„Jak odzyskaæ VAT?”, Jolanta Oleñska
„Jak pozyskiwaæ dary rzeczowe”, Ania Czekalska-Niko³ajew, D¿emila Sulkiewicz-
-Nowicka (Stowarzyszenie Bank Drugiej Rêki)
„Jak zaanga¿owaæ wolontariusza?”, Mariusz Firlej (Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Warszawie)
„Jak zorganizowaæ zbiórkê publiczn¹”, Piotr Niezgodzki
„Ochrona danych osobowych a organizacje pozarz¹dowe”, Marek Tulipan
„Organizacja pozarz¹dowa jako przedsiêbiorca – czyli jak podj¹æ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w stowarzyszeniu i fundacji”, £ukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”).
. „Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2002”,
Justyna D¹browska, Marta Gumkowska, Jakub Wygnañski (Stowarzyszenie
Klon/Jawor)
„Prawo autorskie w dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych”, Andrzej Karpowicz
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„Wolontariat i filantropia w Polsce – raport z badañ 2002”, Justyna D¹browska, Marta
Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor).
„Zarz¹dzanie ludŸmi w organizacjach pozarz¹dowych”, Anna Kwiatkiewicz
„Zastosowanie komputerów oraz Internetu w dzia³aniach organizacji
pozarz¹dowych”, Marek Tuszyñski, Jerzy Filipowicz (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
„Zgromadzenia publiczne – jak zorganizowaæ manifestacjê”, Magdalena Bar
(Centrum Prawa Ekologicznego we Wroc³awiu).

Baza organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz osób
niepe³nosprawnych i chorych

EE uropejski Rok Osób Niepe³nosprawnych zmobilizowa³ Stowarzyszenie do podjêcia
dodatkowych dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Poniewa¿ Stowarzyszenie ma

du¿e doœwiadczenie w tworzeniu baz danych oraz posiada ogólnopolsk¹ bazê organizacji
pozarz¹dowych – postanowiono przygotowaæ internetow¹ bazê organizacji i instytucji
podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz niepe³nosprawnych i chorych.

Baza, która powsta³a dziêki pomocy wielu organizacji z ca³ej Polski jest dobrym narzêdziem
dla tych podmiotów, które pomagaj¹ osobom niepelnosprawnym. Mo¿na w niej znaleŸæ:  

organizacje pozarz¹dowe:
– ok. 950 organizacji, które odpowiedzia³y na ankietê,
– ok. 1000 organizacji z potwierdzonymi danymi teleadresowymi, 
– ponad 1700 jednostek terenowych du¿ych sieciowych organizacji,
– ponad 1000 organizacji, które nie odpowiedzia³y na ankietê, nie uda³o siê sprawdziæ

telefonicznie, czy dzia³aj¹ (np. nie maj¹ telefonu), ale do których musia³a dojœæ ankie-
ta, gdy¿ nie by³o zwrotu pocztowego.
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instytucje:
– 2477 oœrodków pomocy spo³ecznej ,
– 376 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
– 391 œrodowiskowych domów samopomocy, 
– 361 warsztatów terapii zajêciowej, 
– 7 zak³adów aktywnoœci zawodowej,
– 14 pe³nomocników osób niepe³nosprawnych przy urzêdach, 
– 11 pe³nomocników osób niepe³nosprawnych przy uczelniach wy¿szych,
– 17 oddzia³ów Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
– 17 oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia,
– 168 hospicjów.

W bazie umieszczono tak¿e wykazy przydatnych adresów tych dwóch typów organizacji. S¹
to biura porad obywatelskich (37 obiektów) i centra wolontariatu (37 obiektów).

Zbieranie danych do bazy

W celu zebrania danych do bazy opracowano ankietê, która opiera³a siê na
wczeœniejszych wersjach ankiet przygotowanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Partnerom przekazano równie¿ wczeœniejsze doœwiadczenia z prowadzonych badañ CIS.

Ankiety trafia³y do organizacji w ró¿ny sposób. Ok. 3000 ankiet wys³ano poczt¹ (g³ównie
do ma³ych, lokalnie dzia³aj¹cych organizacji), do ok. 700 organizacji wys³ano ankietê 
e-mailem. Nawi¹zano kontakt z zarz¹dami g³ównymi du¿ych organizacji, które
przekaza³y ankiety do swoich oddzia³ów. Zarz¹dom g³ównym przekazano ³¹cznie ponad
2000 ankiet dla ich oddzia³ów. 

Ponad 150 ankiet rozda³y tak¿e swoim organizacjom cz³onkowskim 3 sejmiki osób
niepe³nosprawnych: Elbl¹ska Rada Konsultacyjna Osób Niepe³nosprawnych (ERKON),
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe³nosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
oraz Wroc³awski Sejmik Osób Niepe³nosprawnych (WSON). 

Monit organizacji

Po wysy³ce ankiet organizacje by³y monitowane telefonicznie i za poœrednictwem e-maili.

Monity organizacji z trzech województw: dolnoœl¹skiego, lubelskiego i warmiñsko-
-mazurskiego by³y realizowane odpowiednio przez: Wroc³awski Sejmik Osób
Niepe³nosprawnych (WSON), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe³nosprawnych
(LFOON) oraz Elbl¹sk¹ Radê Konsultacyjn¹ Osób Niepe³nosprawnych (ERKON).
LFOON i ERKON wywi¹za³ siê bardzo dobrze ze swojego zadania. Ponad 40 organizacji
z terenu województwa lubelskiego przys³a³o ankietê (nie licz¹c organizacji sieciowych), a w
przypadku 85 uda³o siê potwierdziæ dane teleadresowe. W województwie warmiñsko-
-mazurskim wygl¹da to odpowiednio: 38 i 46. 

W bazie organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz niepe³nosprawnych i chorych 
w Polsce znajduj¹ siê dane o 4700 organizacjach pozarz¹dowych (w tym jednostek

terenowych du¿ych organizacji) oraz o ponad 3800 instytucjach.
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BB aza placówek CIS to internetowa baza organizacji pozarz¹dowych i instytucji
dzia³aj¹cych na polu pomocy spo³ecznej. Baza CIS jest czêœci¹ ogólnopolskiej interne-

towej bazy Klon/Jawor, która znajduje siê na portalu organizacji pozarz¹dowych
www.ngo.pl. Zawiera ona placówki pomocy spo³ecznej, m.in. organizacje pozarz¹dowe,
oœrodki pomocy spo³ecznej, domy pomocy spo³ecznej, noclegownie, tanie kuchnie, domy
dziecka, warsztaty terapii zajêciowej.

Internetowa Baza CIS ma dwóch podstawowych odbiorców: placówki pomocowe i osoby
indywidualne. Opis ka¿dej placówki znajduj¹cej siê w bazie CIS jest tak skonstruowany, aby
nie tylko osoba mog³a siê do danego miejsca udaæ lub zadzwoniæ, ale tak¿e aby mog³a jak
najlepiej zorientowaæ siê, w czym organizacja lub instytucja mog³aby jej pomóc i na jakich
warunkach. 

Partnerzy

Przygotowanie 3 lokalnych, internetowych baz powierzono organizacjom, które dzia³aj¹ na
terenie Mazowsza i które czu³y siê gotowe, pod wzglêdem technicznym i merytorycznym,
na podjêcie tego zadania. Dwie organizacje to lokalne punkty informacyjne Stowarzyszenia
BORIS: Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i M³odzie¿y z Mózgowym
Pora¿eniem Dzieciêcym w Miñsku (Stowarzyszenie MPD) oraz Polski Komitet Pomocy
Spo³ecznej w P³ocku (PKPS). Trzecia organizacja to z kolei jeden z cz³onków koalicji, które
powstawa³y na Mazowszu w ramach programu Fabryka Inicjatyw Akademii Rozwoju
Filantropii: ¯yrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci (¯SWP). 

Do 31 grudnia 2003 ankietê odes³a³o 701 organizacji oraz 256 jednostek terenowych
du¿ych sieciowych organizacji. W sumie daje to ponad 950 ankiet, co stanowi 15% wszyst-
kich ankiet, które zosta³y rozes³ane lub przekazane organizacjom.

Gdzie mo¿na skorzystaæ z bazy

Baza organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych dostêpna jest 
w Internecie, w serwisie www.pomocspoleczna.ngo.pl. Uznano jednak, ¿e nie wszystkie
organizacje i instytucje maj¹ dostêp do Internetu i dlatego zosta³ wydany CD-rom.

Baza na CD i w Internecie jest przeszukiwalna. Mo¿na w niej szukaæ po nazwie, mieœcie,
województwie, typie klienta/podopiecznego, formie pomocy. Rodzaje instytucje w niej
opisane podzielono na 12 kategorii.

Na CD znajduje siê te¿ w ca³oœci, wydana przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, publikacja
„Vademecum Osoby Niepe³nosprawnej” oraz 10 tytu³ów broszur z serii „Poznaj Swoje
Prawa”, z czego 6 skierowanych jest specjalnie do osób niepe³nosprawnych i chorych.
Przygotowanie p³yty CD wi¹za³o siê z opracowaniem specjalnego oprogramowania do bazy
i CD, tak, aby dane z Internetu mog³y zostaæ prze³o¿one na p³ytê. Prze³o¿enie bazy wyma-
ga³o oczyszczenia i selekcji danych. Powstanie p³yty wymaga³o równie¿ przygotowania pro-
jektu graficznego ok³adki i samego kr¹¿ka p³yty.

Nak³ad CD-romu wyniós³ 4000 egz. Trafi³ on przede wszystkim do tych organizacji, które
wype³ni³y i odes³a³y ankietê.

Baza CIS



Zbieranie danych do baz

Informacje zbierane by³y za pomoc¹ ankiety, któr¹ przygotowa³o oraz wydrukowa³o
Stowarzyszenie Klon/Jawor (ok. 900 ankiet). Ka¿da organizacja przygotowuj¹ca bazê otrzyma³a
ankiety, które mia³y byæ wys³ane do jak najwiêkszej liczby organizacji i instytucji pomocy
spo³ecznej z terenu danego powiatu.

Stowarzyszenie Klon/Jawor dostarczy³o partnerom wyjœciowe, bardzo robocze, wykazy
organizacji i instytucji, które powinny znaleŸæ siê w bazach. Zadaniem organizacji partner-
skich by³o uporz¹dkowanie tego zbioru, wykorzystanie do bazy tych tylko organizacji 
i instytucji, które dzia³aj¹ w dziedzinie pomocy spo³ecznej oraz uzupe³nienie zbioru o nowe
placówki.

Narzêdzie internetowe

Stowarzyszenie Klon/Jawor, sk³adaj¹c ofertê przygotowania lokalnych baz CIS organiza-
cjom z terenu Mazowsza, zaopatrzy³o je w internetowe narzêdzia s³u¿¹ce do robienia baz
danych. Przygotowany zosta³ specjalny formularz do wpisywania danych z ankiet. Odby³y siê
dwa razy szkolenia, na których przedstawiany by³ mechanizm dzia³ania baz danych
Klon/Jawor oraz na których uczestnicy dowiedzieli siê, jak wpisywaæ dane do bazy i jak z niej
korzystaæ.

W 3 spotkaniach w ¯yrardowie, w Miñsku i w P³ocku uczestniczy³o ³¹cznie 98 osób.

Iloœæ zaktualizowanych organizacji i instytucji w 3 lokalnych bazach CIS

W sumie trzem partnerom uda³o siê zdobyæ informacje teleadresowe ok. 350 organizacji 
i instytucji, z czego ok. 150 przys³a³o ankiety (ponad 27% wszystkich wys³anych 550 an-
kiet). 100 adresów brak kontaktu, 40 zwrotów/placówki niedzia³aj¹ce.

Stowarzyszenie MPD z Miñska zebra³o 41 ankiet i baza Miñsk zawiera informacje o ok.
60 placówkach, które maj¹ potwierdzone dane teleadresowe.

¯SWP zebra³o 52 ankiet. Baza ¯yrardów zawiera dane teleadresowe o ok. 140
placówkach.

PKPS w P³ocku zebra³ 60 ankiet, a baza P³ock liczy ok. 150 placówek z potwierdzony-
mi danymi teleadresowymi.
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Finansowanie programu

POLSKO-AMERYKAÑSKA FUNDACJA WOLNOŒCI
UNIA EUROPEJSKA
PAÑSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH 
URZ¥D MIASTA WARSZAWY
MAZOWIECKI URZ¥D WOJEWÓDZKI
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WW 2003 roku liczba odwiedzin portalu wzros³a o ponad 300% w stosunku do roku
poprzedniego. Zanotowano w sumie ponad 1 885 655 wizyt (w roku 2002 odno-

towano 565 254 wizyt) i ponad 27 000 000 wywo³añ.  Proces wzrostu popularnoœci 
i u¿ytecznoœci portalu najlepiej pokazuj¹ dane dotycz¹ce œredniej liczby dziennych
odwiedzin na portalu. 

Dla porównania wybrano œrednie dzienne wizyty w miesi¹cu grudniu:
2001 – 1533,
2002 – 3700,
2003 – 8053.

PROGRAM PORTAL

Portal www.ngo.pl

Serwisy portalu www.ngo.pl 

Gromadzono nowe i aktualizowano na bie¿¹co dotychczasowe zasoby informacyjne por-
talu, przede wszystkim w tzw. serwisach. W 2003 roku funkcjonowa³o na portalu 40 ser-
wisów.

Lista Serwisów na Portalu www.ngo.pl i ich opiekunów w 2003 r.

Badania Stowarzyszenie Klon/Jawor
Federalizacja Stowarzyszenie na rzecz FIP
Ustawa Stowarzyszenie na rzecz FIP
Standardy Stowarzyszenie na rzecz FIP
Monitor Prawa Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Kultura Fundacja Galeria na Prowincji, Stowarzyszenie 

Edukacyjno–Teatralne Stacja Szamocin 
Jakie Pañstwo Stowarzyszenie Szko³a Liderów 
Prawo  Stowarzyszenie Klon/Jawor 

Program Portal sk³ada siê z  trzech elementów: portalu, w tym serwisu wiadomoœci, baz
danych i us³ug engo.pl. Jego celem jest gromadzenie i dystrybucja informacji, tworzenie i
udostêpnianie platformy komunikacji oraz internetowych us³ug dla organizacji 
Portal www.ngo.pl dzia³aj¹cy od 2001 roku jest jedynym tak kompleksowym Ÿród³em infor-
macji i wiedzy na temat dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych. 
Portal to tak¿e podstawowe narzêdzie komunikacji w polskim sektorze pozarz¹dowym,
dziêki któremu prowadzone s¹ akcje interwencyjne i promowane inicjatywy skierowane do
œrodowiska organizacji pozarz¹dowych.

Rekord ogl¹dalnoœci pad³ 5 grudnia i wyniós³ 13 971 wizyt w ci¹gu 
jednego dnia.
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Pomoc Spo³eczn  Stowarzyszenie Klon/Jawor
Informatorium     Stowarzyszenie Klon/Jawor
Platforma Poradnicza  Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich
Leksykon    Katarzyna Sad³o z Fundacji Rozwoju 

Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
Atlas Inicjatyw  Stowarzyszenie Klon/Jawor, Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce
Szkolenia  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych 

STOP
Audyt  Fundcja Rozowju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
Ewaluacja Stowarzyszenie Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw 

Spo³ecznych BORIS
Wspieranie  Sieæ SPLOT

Ksiêgowoœæ grupa osób pracuj¹cych w organizacjach
(Teresa Zagrodzka, Krzysztof Œliwiñski)

Unia Europejska    Przedstawicielstwo Polskich Organizacji 
Pozarz¹dowych w Brukseli

Baza projektów 
sfinansowanych z UE Fundacja Schumana 

GO2EAST  grupa „Zagranica”
Fundusze  Stowarzyszenie Klon/Jawor
Fundusze strukturalne  Stowarzyszenie Klon/Jawor (Ewa Kolankiewicz) 
Wspó³praca z administracj¹; z mediami; z biznesem
Wolontariat

Zastosowania nowych technologii – Lokalne Grupy Eksperckie
 Stowarzyszenie Klon/Jawor

English Brief  Stowarzyszenie Klon/Jawor
Po¿ytek  Stowarzyszenie Klon/Jawor

REGIONY
Mazowsze  Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw  Spo³ecznych BORIS
Pomorskie  Fundacja Regionalne Centrum Informacji i 

Wspomagania Organizacji Pozarz¹dowych, S³upskie 
Centrum Wspomagania Organizacji Pozarz¹dowych

Dolnoœl¹skie  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarz¹dowych

£ódzkie  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich „OPUS”

Warmiñsko–mazurskie  Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Pozarz¹dowych

Zachodniopomorskie Koszaliñskie Centrum Wspierania Inicjatyw    
Spo³ecznych

Wielkopolska  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
Lubelskie  Lubelski Oœrodek Samopomocy 
Podkarpackie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych CWOP  
Œl¹skie Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS 
Podlaskie Oœrodek  Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych OWOP 
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Serwisy specjalne
Pomoc ofiarom konfliktu w Zatoce Perskiej 
Takwreferendum 
dzieciulicy.ngo.pl

W roku 2003 zwiêkszono liczbê i ró¿norodnoœæ wiadomoœci. Wprowadzono 6659 (w 2002
roku opublikowano 3689 informacji) wiadomoœci, z czego 3750 informacji nades³ali
u¿ytkownicy zewnêtrzni, 789 zosta³o opracowanych przez partnerów portalu, a 5846 przez
redakcjê portalu, czyli Stowarzyszenie Klon/Jawor. 

W 2003 roku w serwisie miêdzy innymi :
zamieszczono 1318 newsów,
odnotowano 2643 komentarze,
zamieszczono 910 og³oszeñ o pracy,
poinformowano o 747 konferencjach/spotkaniach/seminariach,
695 zaproszono na szkolenia/warsztaty/kursy,
pojawi³o siê 521 zaproszeñ na wa¿ne imprezy, 
zamieszczono 458 relacji z wydarzeñ,
og³oszono 393 akcji/konkursów,
247 razy poszukiwano partnerów do projektów,
250 razy pojawi³y siê informacje o funduszach,
215 razy chciano oddaæ jak¹œ rzecz,
podano 173 komunikaty,
103 razy zaoferowano us³ugi,
91 razy poinformowano o zmianach w prawie,
zamieszczono 71 artyku³ów/esejów,
69 razy cytowano artyku³y z prasy,
67 razy wymieniano serdecznoœci, 
mo¿na by³o przeczytaæ 68 listów czytelników,
przedstawiono 60 portretów organizacji,
59 razy poszukiwano lub oferowano lokal,
przedstawiono 57 wywiadów,
33 razy ukaza³ siê tygodnik „WIADOMOSCI.NGO.PL”,
pojawi³o siê 15 ciekawostek,
mo¿na by³o przeczytaæ 10 reporta¿y.

W 2003 roku przyby³o 923 prenumeratorów. £¹cznie serwis wiadomoœci ma ju¿ 1946
prenumeratorów.

Serwis Wiadomoœci

Promocja w portalu 

W 2003 roku w portalu promowano poprzez banery i informacje ponad 70 wydarzeñ , w tym
m.in. „Barwy wolontariatu”, 3 edycjê konkursu „Dzia³aj Lokalnie”, V edycjê konkursu
„Pro publico bono”, konferencjêa „M³ody konsument w Europie”, konferencjê „Dzieci
Niczyje”, „Dobroczyñcê Roku 2002” oraz 2003, „Tak w referendum”.
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W 2003 roku w portalu promowano poprzez banery i informacje ponad 70 wydarzeñ , w tym
m.in. „Barwy wolontariatu”, 3 edycjê konkursu „Dzia³aj Lokalnie”, V edycjê konkursu
„Pro publico bono”, konferencjêa „M³ody konsument w Europie”, konferencjê „Dzieci
Niczyje”, „Dobroczyñcê Roku 2002” oraz 2003, „Tak w referendum”.

Przeprowadzono 4 czaty: 
nt. Atlasu Z³otego Wieku 
nt. programu Teraz Integracja, 
z Mari¹ Keller–Hamel¹ z Fundacji Dzieci Niczyje, poœwiêcony pomocy dzieciom krzy-
wdzonym, 
z prof. Zbigniewem  Pe³czyñskim nt. Szko³y Liderów.

Portal www.ngo.pl obj¹³ patronatem medialnym ok. 20 wydarzeñ sektorowych m.in.:
XI Szko³ê Liderów
– dwie edycje debat Jakie Pañstwo Szko³y Liderów,
V Pro Bulico Bono,
ISPCAN Fundacja Dzieci Niczyje,
Obietnice wyborcze Fundacja Batorego,
Collegium Civitas (studia zarz¹dzanie organizacja pozarz¹dow¹ i konkurs, w którym
nagrodami by³y trzy indeksy),
Barwy Wolontariatu 2003 ,
Tak w Referendum,
Konferencja Net Vision 2003, Gdañsk,
Spotkania Europejskie Fundacji Schumana,
Zrównowa¿ony rozwój w Karkonoszach,
Kolegium Europy Wschodniej (trzydniowe seminarium), Wroc³aw,
Atlas seniorów,
Grasz o sta¿ (sta¿ w organizacji pozarz¹dowej jako czêœæ akcji Gazety Wyborczej 
i PricewaterhouseCoopers).

Inne dzia³ania

Portal w³¹czy³ siê te¿ w akcje i dzia³ania, które zak³ada³y aktywny udzia³ organizacji:
G³osowanie na kandydatów do Rady Po¿ytku. Na stronach portalu zorganizowano
parawybory z udzia³em 703 organizacje, które g³osowa³y na 46 kandydatów.
Protest przeciwko zmianom w ustawach CIT i PIT (opodatkowanie organizacji).
Zbieranie informacji dla MGPiPS w formie ankiety on line, która bada³a zainteresowanie
organizacji Europejskim Funduszem Spo³ecznym; w badaniu wziê³o udzia³ ponad 600
organizacji.
W czasie prac nad ustaw¹ o po¿ytku publicznym i wolontariacie portal w³¹czy³ siê 
w dwie akcje: w sprawie planowanego zapisu dotycz¹cego kapita³u ¿elaznego organiza-
cji oraz wy³¹czenia promocji wolontariatu z katalogu organizacji po¿ytku publicznego,
oba zapisy zosta³y wycofane.
Redakcja portalu zaanga¿owa³a siê w akcjê darowizny TVP dla Fundacji Orlen, czego
konsekwencj¹ by³o powstanie grupy roboczej opracowuj¹cej standardy wspó³pracy orga-
nizacji i TVP.
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Rozwój redakcji

Z redakcj¹ portalu organizacji pozarz¹dowych wspó³pracuje na sta³e 10 wolontariuszy i 2
sta³e wspó³pracowniczki. Zajmuj¹ siê systematycznym pozyskiwaniem informacji poprzez
research stron internetowych, przegl¹danie prasy ogólnopolskiej, przegl¹danie zamawia-
nych wycinków z gazet lokalnych itp.

W 2003 roku po³o¿ono szczególny nacisk na pracê nad budow¹ i wzmacnianiem sieci kore-
spondentów lokalnych portalu. Og³oszono m.in. konkurs dla korespondentów portalu,
którego celem by³o nagradzanie iloœci i jakoœci tekstów tworzonych na potrzeby portalu.  
Uda³o siê zebraæ, przede wszystkim wokó³ portali regionalnych, 25 korespondentów
lokalnych, którzy dostarczaj¹ informacji z regionu. Korespondenci korzystali z pomocy 
dziennikarzy i redaktorów portalu.

Gazeta ngo.pl 

RR ozszerzaj¹c formy dystrybucji informacji, w 2003 r. Stowarzyszenie rozpoczê³o
wydawanie gazety.ngo.pl – comiesiêcznego wyci¹gu informacji z portalu www.ngo.pl.

Ta nowa – drukowana – forma wymaga jednak zupe³nie innego opracowywania informacji,
wzbogacania treœci ró¿norodnymi formami takimi jak wywiady, poradniki. W 2003 r. przy-
gotowano i wydano 2 numery gazety – ka¿dy w nak³adzie 5000 egzemplarzy. Nak³ady
zosta³y rozdystrybuowane wœród organizacji (przede wszystkim tych, które nie maj¹
dostêpu do Internetu i nie mog¹ z niego korzystaæ).

W pierwszym numerze mo¿na by³o przeczytaæ o nowych podatkach dla organizacji i o
batali, jak¹  organizacje stoczy³y w Parlamencie o jak najlepsze regulacje. Przedstawiono
sylwetki dwudziestu po¿ytecznych - cz³onków Rady Po¿ytku Publicznego. Daradzano, jak
najlepiej korzystaæ z dobrodziejstw ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz z Funduszy Strukturalnych.

W drugim numerze podsumowano Europejski Rok Osób Niepe³nosprawnych oraz
konkurs „Barwy wolontariatu”. Przedstawiono Ogólnopolsk¹ Federacj¹ Organizacji
Pozarz¹dowych. Zapoznano czytelników z zasadami rejestracji organizacji po¿ytku pub-
licznego w KRS. Konsekwentnie rozwijano sta³e rubryki m.in. dotycz¹ce Funduszy
Strukturalnych i ciekawych inicjatyw. 

Bazy danych

BB aza organizacji pozarz¹dowych, prowadzona od 1990 roku przez Bank Informacji 
o Organizacjach Pozarz¹dowych Klon/Jawor, by³a pierwsz¹ i jest do dziœ jedyn¹ tak

kompleksow¹ baz¹ w kraju. Pocz¹tkowo, zbiera³a tylko dane o organizacjach
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w Polsce, z czasem do organizacji polskich zosta³y do³¹czone
tak¿e zagraniczne. 

Aby u³atwiæ u¿ytkownikom korzystanie z zasobów bazy i udoskonaliæ system aktualizacji
danych zawartoœæ bazy zosta³a sprofilowana ze wzglêdu na kilka obszarów tematycznych.
W ten sposób powsta³o 16 tablic tematycznych na podstawie profilowanych wyci¹gów
danych z bazy. Tablice tematyczne to miêdzy innymi: baza organizacji infrastrukturalnych,
baza organizacji szkoleniowych, baza ekspertów mog¹cych s³u¿yæ pomoc¹ organizacjom, 



R
ap

or
t 

ro
cz

ny
 2

00
3

Stowarzyszenie Klon/Jawor

28

Lokalne grupy ekspertów

baza fundacji krajowych udzielaj¹cych wsparcia finansowego innym organizacjom, baza
funduszy zagranicznych, bazy publikacji – ksi¹¿ek i czasopism dotycz¹cych sektora
pozarz¹dowego, baza centralnych i lokalnych funduszy publicznych, baza grantów, baza
organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na polu pomocy spo³ecznej. Za aktualizacjê i prowadze-
nie poszczególnych baz odpowiedzialni s¹ ich administratorzy, m.in. Centrum Organizacji
Pozarz¹dowych BORDO, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych STOP.

W 2003 roku powsta³y 4 nowe bazy danych: 

Baza Grantów Programów PAFW – zawiera 574 rekordów. Jej opiekunem jest PAFW we
wspó³pracy z realizatorami programów,
Baza Dobrych Pomys³ów Europejskich – zawiera 121 rekordów. Jej opiekunem jest
Fundacja im. R. Schumana,
Baza danych organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz osób chorych 
i niepe³nosprawnych – zawiera informacje o 4700 organizacjach oraz 3800 instytucjach
pomagaj¹cych osobom chorym i niepe³nosprawnym w Polsce. 
Baza projektów dotycz¹cych aktywizacji seniorów tzw. Atlas Z³otego Wieku – zawiera 319
rekordów – Opiekuje siê ni¹ Stowarzyszenie Klon/Jawor i Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce.

Pod koniec grudnia 2003 trwa³y prace przygotowawcze nad stworzeniem i uruchomieniem
Bazy Organizacji Po¿ytku Publicznego, która ruszy od stycznia 2004 r. i bêdzie jedynym
dostêpnym miejscem z szerok¹ informacj¹ o organizacjach po¿ytku publicznego. 

Poza tym prowadzono i na bie¿¹co aktualizowano 16 ju¿ istniej¹cych baz danych.
Najwiêksz¹ baz¹ jest Baza organzacji pozarz¹dowych, w której w 2003 roku znajdowa³o sie
ponad 63000 rekordów. Zaktualizowano (potwierdzono, zmieniono dane w bazie) w 2003
roku ok. 12000 rekordów w bazie danych organizacji pozarz¹dowych Klon/Jawor.  

Wa¿nym elementem – podgrup¹ bazy organizacji – s¹ regionalne bazy danych prowadzone
przez administratorów portali regionalnych. 

Na portalu www.ngo.pl mo¿na znaleŸæ wa¿ne i aktualne informacje korzystaj¹c z 21
baz danych.

WW 2003 roku zakoñczy³ siê projekt „Lokalne grupy ekspertów“, którego celem by³o
zwiêkszenie wykorzystania nowych technologii w pracy organizacji poprzez

budowanie lokalnych grup ekspertów, prowadzenie szkoleñ z pos³ugiwania siê Internetem
po³¹czonych z prezentacj¹ zasobów i mo¿liwoœci portalu www.ngo.pl, specjalistyczne
szkolenia dla grupy ekspertów oraz us³ugi szkoleniowe i doradcze prowadzone przez grupê
ekspertów.

W okresie 2002-2003 powsta³o w ca³ej Polsce 6 Lokalnych Grup Ekspertów. Zgodnie 
z przyjêtymi za³o¿eniami powsta³y one przy dzia³aj¹cych ju¿ oœrodkach wsparcia organi-
zacji pozarz¹dowych:
– Elbl¹skim Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych (LGE Elbl¹g).
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– Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych w Gdañsku (LGE
Gdañsk).

– Biurze Obs³ugi Inicjatyw Spo³ecznych BORIS (LGE Warszawa).
– Lubelskim Oœrodkiem Samopomocy (LGE Lublin).
– Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w £odzi (LGE £ódŸ).
– Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Wa³brzychu (LGE

Wa³brzych).

Podstawowe zadania, które by³y realizowane przez ka¿d¹ z grup:
Poradnictwo z wykorzystania Internetu i komputera w pracy organizacji pozarz¹dowej, 
Udzielanie informacji gdzie i jak zdobyæ hard- and software, jak uzyskaæ dostêp do
Internetu,
Prezentowanie mo¿liwoœci i us³ug portalu ngo.pl (promocja portali regionalnych,
narzêdzi i us³ug dla organizacji, itp.),
Prowdzenie otwartych szkoleñ z podstaw Internetu i komputerów,
Prowdzenie otwartych szkoleñ z wykorzystania narzêdzi internetowych w organizacji
(szkolenie wy¿szego stopnia),
Prowadzenie sta³ego poradnictwa dla organizacji poprzez Internet oraz bezpoœrednio
(tel., wizyty),
Wspomaganie i monitorowanie rozwóju zastosowañ technologii w organizacjach,
Przeprowadzenie analizy dotychczasowych dzia³añ organizacji (realizowane projekty,
partnerzy, odbiorcy), okreœlenie misji/strategii (cele organizacji), oraz okreœlenie jakie
pozytywne zmiany mog¹ zaistnieæ poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii
(analiza dotychczasowych zasobów, pokazanie czego brakuje, a co jest w nadmiarze,
przygotowanie planu rozwoju technologicznego organizacji ora pomoc w jego realizacji),
Udzia³ w rozwijaniu narzêdzi i oprogramowania dla organizacji,
Prowadzenie szkoleñ dla innych zespo³ów eksperckich (czynnik samokszta³cenia
cz³onków grupy),
Udzia³ w tworzeniu publikacji (np. seria WWW).

Œrednio w grupie pracowa³o 3-4 ekspertów. Jedynie grupa Elbl¹ska uzna³a, i¿ zapotrze-
bowanie ze strony lokalnych organizacji jest bardzo du¿e i ró¿norodne, dlatego LGE Elbl¹g
liczy³ 12 ekspertów. W projekcie uczestniczy³o 32 ekspertów. Ka¿d¹ grup¹ opiekowa³ siê
lokalny koordynator, który odpowiedzialny by³ za prawid³ow¹ realizacjê zadañ, koor-
dynowanie i rozliczanie prac, jak równie¿ kontakty ze zg³aszaj¹cymi siê organizacjami. 
W sumie w projekt zaanga¿owanych by³o ponad 40 osób.

W trackie realizacji projektu Stowarzyszenie Klon/Jawor przyjê³o rolê inicjatora oraz koor-
dynatora wymiany informacji i doœwiadczeñ na poziomie wszystkich grup, udziela³o wspar-
cia merytorycznego i finansowego. Ka¿da z grup mia³a swobodê podejmowania decyzji 
i dzia³ania na swoim obszarze, jednak¿e rozlicza³a siê z przeprowadzonych dzia³añ przed
koordynatorem ca³ego projektu.

W 2003 roku odby³o siê 5 specjalistycznych szkoleñ, w ka¿dym uczestniczy³o œrednio 20
ekspertów.

Na potrzeby projektu i w celach promocyjnych zosta³ uruchomiony w ramach portalu
www.ngo.pl serwis www.lge.ngo.pl zawieraj¹cy wszelkie niezbêdne informacje o projekcie
i realizowanych w jego ramach dzia³añ.
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Finansowanie programu

POLSKO-AMERYKAÑSKA FUNDACJA WOLNOŒCI
UNIA EUROPEJSKA
UKIE – TERAZ INTEGRACJA
FUNDACJA MOTTA 
FUNDACJA BATOREGO

Podsumowanie

W trakcie projektu wszystkie grupy przeszkoli³y ok. 659 osób w trakcie ok. 57 szkoleñ.
W trakcie projektu wszystkie grupy przeprowadzi³y ok. 512 konsultacji w siedzibie orga-
nizacji oraz telefonicznie. 

We wrzeœniu 2003 r. odby³o siê spotkanie ewaluacyjne, w trakcie, którego wszystkie grupy
podsumowywa³y swoj¹ dzia³alnoœæ jak równie¿ tê czêœæ realizacji projektu, która dotyczy³a
wspólnych dzia³añ. W trakcie spotkania odby³y siê warsztaty – planowanie dalszej
przysz³oœci LGE. Koordynatorzy poszczególnych grup powo³ali radê koordynatorów, na
czele której stan¹³ koordynator elbl¹skiej grupy. Wszystkie grupy zadeklarowa³y kontynu-
acje projektu. 
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PROGRAM BADANIA

„Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2002”

Na podstawie przeprowadzonych w 2002 roku kompleksowych badañ polskich organizacji
pozarz¹dowych, w 2003 r. opracowano raport. Zosta³ on wydany w serii 3w w nak³adzie ok.
10 tys. egzemplarzy i rozdystrybuowany wœród przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych,
administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym, studentów i pracowników aka-
demickich. Raport w ca³oœci przet³umaczono na jêzyk angielski i opublikowano w tej wer-
sji jêzykowej w Internecie w serwisie www.badania.ngo.pl, a tak¿e przekazywano i prezen-
towano go na licznych spotkaniach z osobami z zagranicy zainteresowanymi sektorem
pozarz¹dowym w Polsce. Dodatkowo zarówno w jêzyku polskim, jak i angielskim zosta³a
opublikowana krótka, dwustronicowa ulotka zawieraj¹ca podstawowe wskaŸniki kondycji
organizacji pozarz¹dowych.

Profilowane analizy

Na podstawie danych z ww. badania w 2003 r. opracowano szereg analiz profilowanych.
Raport o organizacjach pomocy spo³ecznej – na potrzeby Ministerstwa Gospodarki,
Pracy i Polityki Spoecznej.
Raport „Organizacje pozarz¹dowe jako przedsiêbiorca i pracodawca” – opublikowany 
w ksi¹¿ce wydanej przez Instytut Spraw Publicznych „W stronê aktywnej polityki
spo³ecznej” pod redakcj¹ Tomasza KaŸmierczaka i Marka Rymszy.
Charakterystyka organizacji wiejskich – dla Krzysztofa Herbsta, na konferencje poœwiê-
con¹ kwestiom aktywnoœci spo³ecznej na wsi.
Charakterystyka organizacji pomocy spo³ecznej – na potrzeby raportu dla Banku
Œwiatowego, który opracowa³ dr Piotr Gliñski.
O m³odzie¿y i organizacjach m³odzie¿owych – na potrzeby Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.
O przynale¿noœci organizacji do sieci i federacji – opublikowany w 7. numerze Eulotki,
w artykule „Wybrane aspekty miêdzynarodowych dzia³añ polskich organizacji
pozarz¹dowych”.

Badania organizacji pozarz¹dowych s¹ prowadzone w Stowarzyszeniu Klon/Jawor od
pocz¹tku jego istnienia. Do roku 2002 podstaw¹ do badania organizacji by³y dane zgromad-
zone w bazie organizacji pozarz¹dowych Klon/Jawor, która zbiera podstawowe dane 
o polach i formach dzia³añ, zasobach ludzkich i finansowych organizacji itp. Prócz zbiera-
nia i analizowania podstawowych danych o sektorze pozarz¹dowym, powadzone s¹ równie¿
badania jego relacji z administracj¹ publiczn¹ i sektorem prywatnym, a tak¿e filantropii 
i wolontariatu Polaków. 

Badania dostarczaj¹ wiedzy o sektorze pozarz¹dowym i jego relacjach z otoczeniem, która
pomaga w formu³owaniu strategii rozwoju, budowaniu dobrych relacji z partnerami, mo¿e
s³u¿yæ samorefleksji, a tak¿e pozwala dotrzeæ do opinii publicznej. Dziêki badaniom
mo¿liwe jest monitorowanie zmian i diagnozowanie kondycji organizacji.
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Na podstawie danych zebranych w 2002 r., w 2003 r. opracowano dwa raporty dotycz¹ce
wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹. 

Badanie i raport „Barometr wspó³pracy” dotyczy³ obszaru pomocy spo³ecznej i opisuje
wspó³pracê z oœrodkami pomocy spo³ecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie. 
Raport z badania „Lupa 2002 - Monitoring wspó³pracy administracji publicznej z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi”. Monitoring by³ kolejn¹ prób¹ zdiagnozowania stanu
wspó³pracy administracji pañstwowej szczebla centralnego i wojewódzkiego z organiza-
cjami pozarz¹dowymi. Badanie to by³o przeprowadzone przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor po raz trzeci. W 2003 roku opracowano statystyki zbieraj¹ce iloœciowe dane
zebrane w badaniu i opublikowano w formie raportu w serwisie www.badania.ngo.pl.
Dane z 2002 roku mo¿na znaleŸæ w portalu organizacji pozarz¹dowych www.ngo.pl, pod
adresem http://bazy.ngo.pl. 

Wyniki badania „Barometru wspó³pracy 2002” i „Lupa 2002”, a tak¿e dane z innych badañ
wspó³pracy miêdzy administracj¹ publiczn¹ a organizacjami pozarz¹dowymi zosta³y
zaprezentowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych pt.
„Wspó³praca administracji publicznej i organizacji pozarz¹dowych w Polsce. Bilans
dekady”.

Raporty z badañ „Barometr Wspó³pracy 2002” i „Lupa 2002”

Realizacja badawczego modu³u projektu „Rola organizacji pozarz¹dowych 
w integracji europejskiej”

G³ównym celem projektu realizowanego we wspó³pracy z EWSIP by³o przekazanie orga-
nizacjom pozarz¹dowym z Ukrainy doœwiadczeñ polskich organizacji obywatelskich
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ na rzecz integracji europejskiej. Stowarzyszenie Klon/Jawor
podjê³o siê w tym projekcie roli koordynatora modu³u badawczego. Dane zbierali koordy-
natorzy regionalni zwi¹zani z oœrodkami sieci SPLOT. 

Zamówiono dwa teksty eksperckie. Pierwszy z nich dotyczy³ dzia³alnoœci polskiego rz¹du
i organizacji pozarz¹dowych na rzecz integracji europejskiej w okresie przed przyst¹pie-
niem do Uk³adu Stowarzyszeniowego, w okresie negocjacji cz³onkowskich oraz bezpoœred-
nio w okresie przedreferendalnym. Opracowa³ go Rados³aw Ciszewski, od lat zwi¹zany 
z Fundacj¹ im. Roberta Schumana.

Drugi tekst, przygotowany przez Krzysztofa Herbsta, wiceprezesa Fundacji Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych, która prowadzi dzia³ania na rzecz Ukrainy, by³ pod-
sumowaniem danych zebranych przez koordynatorów lokalnych i autora ekspertyzy, a jed-
noczeœnie bezpoœredni¹ rekomendacj¹ dla strony ukraiñskiej. 

Czterdzieœci opisów modelowych inicjatyw europejskich polskich organizacji
pozarz¹dowych, a tak¿e opracowana ekspertyza i rekomendacja zosta³y zebrane w pub-
likacji, która zosta³a wydana w jêzyku polskim i ukraiñskim, opublikowane na stronie inter-
netowej www.go2east.ngo.pl, a tak¿e przekazana w trakcie bezpoœrednich spotkañ z part-
nerami ukraiñskimi.
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Badanie by³o elementem programu szkoleniowo-badawczego organizowanego przez Sto-
warzyszenie BORIS. Program prowadzony by³ we wspó³pracy z lokalnymi organizacjami i urzê-
dami w powiatach pó³nocnego Mazowsza: ostro³êckim, makowskim i przasnyskim. Badanie
mia³o pomóc w ocenie stanu wspó³pracy instytucji samorz¹dowych z organizacjami poza-
rz¹dowymi oraz przyczyniæ siê do aktualizacji bazy organizacji dzia³aj¹cych na tym terenie. 

Szczególn¹ okazj¹ do przeprowadzenia rozpoznania stanu wspó³pracy organizacji i insty-
tucji samorz¹dowych jest faza wdra¿ania Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie. Uda³o siê uzyskaæ dane z 22 urzêdów na szczeblu powiatu i gminy (starost-
wa powiatowe, urzêdy gminy i urzêdy miasta i jednostki organizacyjne samorz¹du teryto-
rialnego dzia³aj¹ce w obszarze pomocy spo³ecznej typu OPS i PCPR) i z 27 organizacji
pozarz¹dowych. Na ich podstawie opracowano raport „Wspó³praca miêdzy samorz¹dem tery-
torialnym i organizacjami pozarz¹dowymi w powiatach ostro³êckim, makowskim i przas-
nyskim 2003”, który zosta³ zaprezentowany na konferencji zamykaj¹cej projekt.

Realizacja modu³u badawczego projektu Stowarzyszenia BORIS 

Realizacja projektu Sustainability Index 2003

Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2003 r. po raz czwarty zrealizowa³o miêdzynarodowe, porów-
nawcze badanie „NGO Sustainability Index” (badanie rozwoju i stabilnoœci sektora
pozarz¹dowego). Index pozwala porównywaæ wskaŸniki z 28 krajów z Europy Œrodkowo-
-Wschodniej i Euroazji, opisuje te¿ syntetycznie sytuacjê trzeciego sektora w poszczegól-
nych krajach w dziedzinach prawa, organizacji, sytuacji finansowej, rzecznictwa, wizerunku
publicznego, us³ug oraz infrastruktury. Raport na podstawie badania z 2003 roku opub-
likowano w serwisie Badania w jêzyku polskim i angielskim, stanie siê on równie¿ ele-
mentem kolejnej publikacji wydawanej rok rocznie przez Amerykañsk¹ Agencjê ds.
Rozwoju Miêdzynarodowego – USAID pt. „The NGO Sustainability Index For Central
and Eastern Europe and Eurasia”.

Realizacja badania „Wolontariat, filantropia i 1%”

W 2003 r. firma SMG/KRC zrealizowa³a na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor badanie na
reprezentatywnej próbie Polaków. Dotyczy³o ono sk³onnoœci do wolontariatu i filantropii.
Kwestionariusz, przygotowany przez zespó³ badawczy stowarzyszenia, zosta³ rozszerzony 
o blok pytañ dotycz¹cych szerzej rozumianej aktywnoœci spo³ecznej (dane na ten temat
stan¹ siê sk³adnikiem raportu Indeks Spo³eczeñstwa Obywatelskiego), jednoczeœnie jed-
nak zachowana zosta³a ci¹g³oœæ metodologii badañ (realizowanych przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor od 2001 roku). W badaniu zebrane zosta³y dane na temat: gotowoœci do wolon-
tariatu, czasu poœwiêcanego na wolontariat, cz³onkostwa w organizacjach pozarz¹dowych,
gotowoœci do filantropii, czêstoœæ dzia³añ filantropijnych i wielkoœæ wp³acanych kwot,
gotowoœæ do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, opinii
Polaków o dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych i aktywnoœci spo³ecznej.

Podstawowe statystyki z badania pos³u¿y³y do opracowania dwustronicowej ulotki.
Najwa¿niejsze dane z badania zosta³y przedstawione na konferencji prasowej zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
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Opracowany zosta³ pog³êbiony raport z badania, zawieraj¹cy m.in. analizê zmian w akty-
wnoœci Polaków w latach 2000-2003, analizê dzia³añ filantropijnych (z uwzglêdnieniem
metod przekazywania pieniêdzy), analizê danych metryczkowych bêd¹cych prób¹
stworzenia statystycznego portretu osoby zaanga¿owanej spo³ecznie, analizê zmian 
w postrzeganiu przez Polaków dzia³añ organizacji pozarz¹dowych i szerzej – dzia³alnoœci
spo³ecznej w ogóle, opis metodologii badania. Raport zosta³ opublikowany w serii „Warto
Wiedzieæ Wiêcej” pt. „Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badania 2003” w nak³adzie 
3 tys. egzemplarzy. 

Pomoc w opracowaniu narzêdzi badawczych

Przygotowuj¹c siê do badania wspó³pracy miêdzy administracj¹ publiczn¹ a organizacjami
pozarz¹dowymi na poziomie samorz¹du Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zwróci³a
siê do Stowarzyszenia Klon/Jawor z propozycj¹ wspó³pracy nad narzêdziem badawczym.
Kwestionariusz dla FRDL-u zosta³ przygotowany na podstawie ankiety stosowanej w kolej-
nych edycjach badania „Barometr Wspó³pracy” realizowanych przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor, jednak zespó³ FRDL-u dokona³ jego znacz¹cej modyfikacji. 

Ponadto Stowarzyszenie Klon/Jawor opracowa³o te¿ kwestionariusz dla PCK s³u¿¹cy zebra-
niu danych o wspó³pracy oddzia³ów PCK z samorz¹dem.

Uruchomienie grupy dyskusyjnej Badania

Grupa Badania przez odpowiednie monitorowanie prowadzonych badañ oraz wspieranie
wspó³pracy badaczy, ma umo¿liwiaæ debatê wokó³ wa¿nych dla œrodowiska pozarz¹dowego
wydarzeñ i badañ. List bêd¹cy zaproszeniem do udzia³u w internetowej dyskusji o bada-
niach trzeciego sektora zosta³ rozes³any do ok. 140 osób (m.in. pracowników naukowych
zajmuj¹cych siê problematyk¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego, zainteresowanych studen-
tów, dzia³aczy sektora realizuj¹cych badania organizacji). Do grupy zapisa³o siê ok. 50 osób.
Cz³onkowie zespo³u badawczego Stowarzyszenia Klon/Jawor moderowali dyskusje i regu-
larnie dostarczali ciekawych danych i analiz.

Rozpoczêcie realizacji projektu „Indeks Spo³eczeñstwa Obywatelskiego”

Projekt jest koordynowany przez CIVICUS – ponadnarodow¹ sieæ organizacji
pozarz¹dowych, dzia³aj¹c¹ na rzecz rozwoju dzia³añ obywatelskich na ca³ym œwiecie.
G³ównym celem Indeksu jest zwiêkszenie i upowszechnienie wiedzy o spo³eczeñstwie
obywatelskim w poszczególnych krajach bior¹cych udzia³ w projekcie. Polska jest jednym
z ok. 60 krajów, w których w latach 2003/2004 realizowany jest projekt.

Stowarzyszenie Klon/Jawor zosta³o Krajowym Koordynatorem Indeksu Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego w Polsce w 2003, jednak g³ówne dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ projektu
rozpoczn¹ siê w 2004 roku. W 2003 roku dokonano wstêpnego przegl¹du i  podsumowano ist-
niej¹ce Ÿród³a danych na temat kondycji sektora pozarz¹dowego – i szerzej spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Uporz¹dkowano je wg 72 wskaŸników zaproponowanych przez CIVICUS-a.

W serwisie Badania opublikowany zosta³ wynik tych dzia³añ: „Szkic do raportu Indeks
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego” zawieraj¹cy dane z ró¿nych Ÿróde³ (przede wszystkim
raportów z krajowych i miêdzynarodowych badañ nad sektorem pozarz¹dowym). Zosta³ on
przedstawiony CIVICUS-owi i konsultowany z polskimi badaczami. 
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Przygotowanie trzyletniego projektu badañ

W ramach I Modu³u programu Trzeci Sektor pt. „Budowanie przyjaznego œrodowiska
spo³eczno-prawnego dla organizacji pozarz¹dowych”, Stowarzyszenie Klon/Jawor we
wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych przygotowa³o projekt badawczy. Podstawowe
cele tego projektu:

Stworzenie i wdro¿enie sta³ego mechanizmu badania kondycji trzeciego sektora:
– Gromadzenie danych na temat kondycji trzeciego sektora oraz zjawisk i obszarów

wa¿nych dla jego rozwoju,
– Integracja i interpretacja wyników badañ Indeks Spo³eczeñstwa Obywatelskiego,
– Stworzenie œrodowiska badaczy, ekspertów i praktyków, którzy bêd¹ ze sob¹

wspó³pracowaæ i dzia³aæ na rzecz wypracowania wspólnej metodologii oraz okreœlania
potrzeb i priorytetów badawczych dotycz¹cych trzeciego sektora.

Upowszechnianie danych na temat kondycji trzeciego sektora oraz zjawisk i obszarów
wa¿nych dla jego rozwoju wœród organizacji, instytucji publicznych i innych cia³ opinio-
twórczych.

Finansowanie programu

POLSKO-AMERYKAÑSKA FUNDACJA WOLNOŒCI
FREEDOM HOUSE 
PAUCII





SPRAWOZDANIE F INANSOWE

Bilans Stowarzyszenia Klon/Jawor 2003 r. AKTYWA

AKTYWA okres poprzedni 2002 okres bie¿¹cy 2003

A. AKTYWA TRWA£E 108 623,70 143 382,24

I. Wartoœci niematerialne 
i prawne

8 130,19 23 833,07

II. Rzeczowe aktywa trwa³e 100 493,51  119 549,17  

III. Nale¿noœci d³ugoterminowe

IV. Inwestycje d³ugoterminowe

V. D³ugoterminowe rozliczenia
miêdzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 476 616,66 397 013,67

I. Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

II. Nale¿noœci krótkoterminowe 15 317,00 18 884,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 461 299,66 378 129,67

1. Œrodki pieniê¿ne 461 299,66 378 129,67

2. Pozosta³e aktywa finansowe

C. KRÓTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA
MIÊDZYOKRESOWE

3 638,88 3 362,69

SUMA AKTYWÓW 588 879,24 543 758,60
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PASYWA okres poprzedni 2002 okres bie¿¹cy 2003

A. FUNDUSZE W£ASNE 533 330,34 484 303,29

I. Fundusz statutowy 108 623,70 143 382,24

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

424 706,64 340 921,05

1. Nadwy¿ka przychodów nad
kosztami (plus)

424 706,64 340 921,05

2. Nadwy¿ka kosztów nad przy-
chodami (minus)

B. ZOBOWI¥ZANIA 
I REZERWY NA
ZOBOWI¥ZANIA

55 548,90 59 455,31

I. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
z tytu³u kredytów i po¿yczek

II. Zobowi¹zania krótkotermi-
nowe i fundusze specjalne

55 548,90 59 455,31

1. Kredyty i po¿yczki

2. Inne zobowi¹zania 55 548,90 59 455,31

3. Fundusze specjalne

III. Rezerwy na zobowi¹zania

IV. Rozliczenia miêdzyokresowe – –

1. Rozliczenia miêdzyokresowe
przychodów

2. Inne rozliczenia miêdzyokre-
sowe

SUMA PASYWÓW 588 879,24 543 758,60

Bilans Stowarzyszenia Klon/Jawor 2003 r. PASYWA
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Rachunek wyników

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE
okres poprzed-

ni 2002
okres bie¿¹cy

2003

1 2 3 4

A. PRZYCHODY Z DZIA£ALNOŒCI STATUTOWEJ 1 637 877,24 1 401 360,91

I. Sk³adki brutto okreœlone statutem 520,00

II. Inne przychody okreœlone statutem 1 637 877,24 1 400 840,91

B. KOSZTY REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH 1 592 337,56 1 437 029,10

C.
WYNIK FINANSOWY NA DZIA£ALNOŒCI STATU-
TOWEJ (WIELKOŒÆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)

45 539,68 -35 668,19

D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 129 912,04 98 868,35

1. Zu¿ycie materia³ów i energii 12 246,41 8 216,42

2. Us³ugi obce 104 058,46 80 849,10

3. Podatki i op³aty 1 537,49

4.
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiad-
czenia

5 660,00 4 120,00

5. Amortyzacja

6. Pozosta³e 7 947,17 4 145,34

E.
POZOSTA£E PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE 
W POZ. A i G)

512 242,69 424 706,64

F.
POZOSTA£E KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B,
D i H)

259,40 0,50

G. PRZYCHODY FINANSOWE 8 749,27 50 751,45

H. KOSZTY FINANSOWE 11 653,56 –

I. 
WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CA£OKSZTA£CIE
DZIA£ALNOŒCI (WIELKOŒÆ DODATNIA LUB
UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)

424 706,64 340 921,05

J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:

I. Zyski nadzwyczajne – wielkoœæ dodatnia

II. Straty nadzwyczajne – wielkoœæ ujemna

K. WYNIK FINANSOWY OGÓ£EM (I+J) 424 706,64 340 921,05

I.
Ró¿nica zwiêkszaj¹ca koszty roku nastêpnego (wielkoœæ
ujemna)

II.
Ró¿nica zwiêkszaj¹ca przychody roku nastêpnego (wielkoœæ
dodatnia)

424 706,64 340 921,05
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Klon/Jawor
za okres 01.01.2003 – 31.12.2003
I. Opis stosowanych zasad rachunkowoœci.
Stowarzyszenie Klon/Jawor zosta³o wpisane do rejestru Stowarzyszeñ i innych Organizacji
Spo³ecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej 
w Krajowym Rejestrze S¹dowym podnumerem KRS 0000031549 dnia 18.04.2002. Celem
Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Ksiêgi rachunkowe Stowarzyszenie powierzy³o firmie Biuro Rachunkowoœci i Finansów
Lakron Polska Sp.Z o.o., Sp. k. mieszcz¹cej siê w Warszawie przy ul. Domaniewska 41.
Miejscem przechowywania ksi¹g i dokumentów ww. firmy by³a siedziba biura ksiêgowego.
Przyjêty zosta³ rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 obejmuj¹cy 12 kolejnych miesiêcy.
Ewidencjê ksiêgow¹ prowadzi siê metod¹ komputerow¹ za pomoc¹ programu Symfonia.

Œrodki trwa³e
Wartoœæ pocz¹tkowa œrodków trwa³ych ujmowana jest w wysokoœci ceny nabycia lub
kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowê lub modernizacjê. Wartoœæ
pocz¹tkowa œrodków trwa³ych pomniejszaj¹ do jej wartoœci netto skumulowane odpisy
umorzeniowe. Œrodki trwa³e umarzane s¹ metod¹ liniow¹. Œrodki trwa³e przekazane do
u¿ytkowania i objête ewidencj¹ w okresie 01.01.2003 do31.12.2003 umarza siê wed³ug
nastêpuj¹cych stawek dla konkretnej grupy umorzeniowej:

Maszyny i urz¹dzenia 30%
Pozosta³e œrodki trwa³e 30%

Wartoœæ œrodków trwa³ych i wyposa¿enia jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100%
w momencie oddania ich w u¿ytkowanie oraz odnoszona na fundusz zasobowy.

Wartoœci niematerialne i prawne
Wartoœci niematerialne i prawne w myœl Ustawy o rachunkowoœci ujmowane s¹ w ksiêgach
rachunkowych na zasadach stosowanych przy œrodkach trwa³ych i od wszystkich ich
tytu³ów dokonuje siê planowego umorzenia stosuj¹c przyjêt¹ stawkê umorzeniow¹ 30%.
Wartoœæ wartoœci niematerialnych i prawnych jest amortyzowana (odpisywana w koszty) 
w 100% w momencie oddania ich do u¿ytkowania oraz odnoszonana fundusz zasobowy.

Nale¿noœci i zobowi¹zania
Nale¿noœci i zobowi¹zania w walucie polskiej wykazywane s¹ wed³ug wartoœci podlegaj¹cej
zap³acie. Przyjmuje siê równie¿ rozwi¹zanie, ¿e na koniec roku obrotowego podlegaj¹
odpisaniu w ciê¿ar pozosta³ych kosztów operacyjnych drobne nale¿noœci nie przekraczaj¹ce
50 z³. Uzasadnione jest to tym, ¿e przewidywane koszty postêpowania windykacyjnego (tj.
odpowiednia czêœæ wynagrodzeñ pracowników zajmuj¹cych siê ewidencj¹ i dochodzeniem
nale¿noœci, op³aty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) by³yby wy¿sze od nominalnych
kwot tych drobnych nale¿noœci. Wyra¿one w walutach obcych operacjegospodarcze ujmu-
je siê w ksiêgach rachunkowych na dzieñ ich przeprowadzenia po kursie:

kupna lub sprzeda¿y walut stosowanych przez bank z którego us³ug korzysta jednostka
– w przypadku operacji sprzeda¿y lub kupna walut oraz operacji zap³aty nale¿noœci lub
zobowi¹zañ.
œrednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ – 
w przypadkupozosta³ych operacji.

Informacja dodatkowa
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Na dzieñ bilansowy wycenia siê wyra¿one w walutach obcych sk³adniki aktywów po kur-
sie œrednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ.

Œrodki pieniê¿ne
Krajowe œrodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia siê wed³ug wartoœ-
ci nominalnej.
Wyra¿one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych
na dzieñ ichprzeprowadzenia po kursie:

kupna lub sprzeda¿y walut stosowanych przez bank z którego us³ug korzysta jednostka
– w przypadkuoperacji sprzeda¿y lub kupna walut oraz operacji zap³aty nale¿noœci lub
zobowi¹zañ.
œrednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ – 
w przypadkupozosta³ych operacji.

Na dzieñ bilansowy wycenia siê wyra¿one w walutach obcych sk³adniki aktywów po kur-
sie œrednimustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ.
Ró¿nice kursowe odnoszone s¹ odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Fundusz w³asny
W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkoœæ funduszu statutowego powiêkszona lub
pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednos-
tki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finan-
sowanie jej dzia³alnoœci statutowej.

„Przyjête przez jednostkê zasady rachunkowoœci stosowane s¹ w sposób ci¹g³y.”

II. Noty
Za lata 2002 i 2003
Zgodnie z przyjêtymi zasadami rachunkowoœci bilans i rachunek wyników za okres
01.01.2003 –31.12.2003 sporz¹dzony zosta³ w formie uproszczonej.
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1. Przychody z dzia-
³alnoœci statutowej 

01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Sk³adki brutto okreœlone
statutem

0,00
520,00

Inne przychody okreœlo
ne statutem

1.637.877,24 1.400.840,91

– Dotacje 1.615.676,61 1.390.125,21

– Pozosta³e przychody
finansowe

22.200,63 10.715,70

1.637.877,24 1.401.360,91
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3. Koszty administracyjne 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Koszty administracyjne 129.912,04 98.868,35

– Zu¿ycie materia³ów 
i energii 

12.246,41 8.216,42

– Us³ugi obce 104.058,46 80.849,10

– Podatki i op³aty 0,00 1.537,49

– Wynagrodzenia oraz
ub.spo³eczne 

5.660,00 4.120,00

– Pozosta³e 7.947,17 4.145,34

129.912,04 98.868,35

Koszty realizacji zadañ statutowych w stosunku do kosztów ogó³em kszta³tuj¹ na poziomie
93,56 % kosztów ogó³em. 

Dotacje otrzymane:
1. PAFW
2. FREEDOM HOUSE
RNP4-03-757-230
3. URZ¥D MIASTA    

WARSZAWY
4. PFRON
5. FREEDOM HOUSE
6. BORIS
7. MAZOWIECKI  

URZ¥D 
WOJEWÓDZKI

8. UKIE
9. UKIE – TERAZ 

INTEGRACJA
10. MOTT GRANT
11. FUNDACJA 

BATOREGO – 
PRZEDST.

12. ACCESS
13. PAUCII
14. PARP

691.000,00
13.880,65

34.967,00

122.500,00
1.356,25
3.000,00

30.000,00

62.901,25
49.491,97

128.898,00

53.403,00

184.395,09
3.932,00

10.400,00

2. Koszty realizacji zadañ
statutowych

01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Koszty realizacji zadañ
statutowych

1.592.337,56 1.437.029,10

1.592.337,56 1.437.029,10
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6. Przychody finansowe 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Odsetki bankowe 8.753,55 15.771,21

Ró¿nice kursowe 36.803,80 35.981,56

45.557,35 51.752,77

5. Pozosta³e koszty 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Pozosta³e koszty 259,40 0,50

259,40 0,50

4. Pozosta³e przychody 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Nierozliczony wynik
finansowy (dodatni) z lat
ubieg³ych

512.242,69 424.706,64

za rok 2002 -87.536,05

za rok 2001 120.700,54 120.700,54

za rok 2000 391.542,15 391.542,15

512.242,69 424.706,64

6. Przychody finansowe 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Przychody – Odsetki
uzyskane 

8.753,55 15.771,21

Koszty – Odsetki do
zap³acenia 

-4,28 0

8.749,27 15.771,21

Ujêcie wynikowe

Ujêcie bilansowe

Koszty administracyjne s¹ finansowane z czêœci œrodków przeznaczonych na zadania statu-
towe w ramach obs³ugi administracyjnej realizowanych programów.
Koszty administracyjne stanowi¹ 6,44 % kosztów ogó³em.
Procentowy udzia³ poszczególnych kosztów administracyjnych do kosztów administra-
cyjnych ogó³em kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
– zu¿ycie materia³ów i energii 8,31 %,
– us³ugi obce 81,77 %,
– podatki i op³aty 1,56 %,
– wynagrodzenia i narzuty 4,17 %,
– pozosta³e 4,19 %.
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Ujêcie bilansowe

7. Koszty finansowe 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Ró¿nice kursowe 48.457,36 1.001,32

Odsetki zap³acone 4,28 0,00

48.461,64 1.001,32

Ujêcie wynikowe

7. Koszty/przychody
finansowe 

01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Koszty – Ró¿nice kursowe -48.457,36 -1.001,32

Przychody – Ró¿nice kur-
sowe 

36.803,80 35.981,56

-11.653,56 34.980,24

8. Wartoœci niematerialne i prawne w okresie 01.01.2003-31.12.2003

Wyszczególnienie Programy komputerowe

I. Wartoœæ pocz¹tkowa

Stan na pocz¹tek roku 10.265,80

Zwiêkszenia 19.258,34

Zmniejszenia 0,00

Stan na koniec roku 29.524,14

II. Umorzenie

Stan na pocz¹tek roku 2.135,61

Zwiêkszenia 3.555,46

Zmniejszenia 0,00

Stan na koniec roku 5.691,07

III. Wartoœæ ksiêgowa 23.833,07
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9. Rzeczowy maj¹tek trwa³y w okresie 01.01.2003-31.12.2003

Wyszczególnienie 
Urz¹dzenia techniczne 

i maszyny
Pozosta³e œrodki trwa³e

I. Wartoœæ pocz¹tkowa

Stan na pocz¹tek roku 136.323,03 11.026,10

Zwiêkszenia 63.779,40 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Stan na koniec roku 200.102,43 11.026,10

II. Umorzenie

Stan na pocz¹tek roku 42.169,53 4.686,09

Zwiêkszenia 41.415,91 3.307,83

Zmniejszenia 0,00 0,00

Stan na koniec roku 83.585,44 7.993,92

III. Wartoœæ ksiêgowa 116.516,99 3.032,18

11. Œrodki pieniê¿ne 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Œrodki pieniê¿ne w kasie 7.224,93 190,02

Œrodki pieniê¿ne w banku 454.074,73 377.939,65

461.299,66 378.129,67

10. Nale¿noœci
krótkoterminowe 

01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Nale¿noœci z tytu³u
dostaw i us³ug 

0,00 13,00

Nale¿noœci z tytu³u
podatków PDOF 

0,00 0,00

Nale¿noœci z tyt.zwrotu
VAT 

15.277,00 18.871,00

Inne rozrachunki z pra-
cownikami 

40,00 0,00

Pozosta³e nale¿noœci 0,00 0,00

15.317,00 18.884,00



R
ap

or
t 

ro
cz

ny
 2

00
3

Stowarzyszenie Klon/Jawor

46

12. Krótkoterm. rozli-
czenia miêdzyokresowe 

01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Vat naliczony w nastêp-
nym okresie 

3.638,88 3.362,69 

3.638,88 3.362,69

13. Fundusze w³asne 01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Fundusz zasobowy – z
aktywów trwa³ych 

108.623,70 143.382,24

Wynik finansowy netto
roku obrotowego 

424.706,64 340.921,05

533.330.34 484.303,29

14. Zobowi¹zania krótko-
terminowe 

01.01.02-31.12.02 01.01.03-31.12.03

Zobowi¹zania z tyt.
dostaw i us³ug 

6.441,52 11.927,19

Zobowi¹zania z tyt.
podatków, ce³, ubez-
pieczeñ spo³ecznych.

44.252,85 35.866,80

Zobowi¹zania z tyt. wyna-
grodzeñ 

63,00 0,00

Inne rozrach. z pracown-
ikami 

1.464,05 1.246,32

Pozosta³e zobowi¹zania
krótkoterminowe 

3.327,48 10.415,00

55.548,90 59.455,31

15. Zatrudnienie w roku obrotowym 2003.

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2003 r. wykazuj¹cy po stronie aktywów i pasywów
kwotê 543.758,60 z³, zamkn¹³ siê zyskiem o wartoœci 340.921,05 PLN.

Wyszczególnienie: Pracownicy zatrudnieni na umowê o pracê

Przeciêtna liczba zatrudnionych 15
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Rozdzia³ I 

Postanowienia ogólne

§ 1. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Klon/Jawor jest kontynuacj¹ dorobku i dotychczasowych
dzia³añ Banku Informacji o Organizacjach Pozarz¹dowych Klon/Jawor, bêd¹cego pro-
gramem  Fundacji „Bez Wzglêdu na Niepogodê”.

§ 2. Stowarzyszenie Klon/Jawor, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia³a na podstawie Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowoœæ prawn¹.

§ 3. Stowarzyszenie zostaje powo³ane na czas nieokreœlony.

§ 4. Siedzib¹ Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 5. Terenem dzia³ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w³aœci-
wego realizowania swoich celów Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ równie¿ poza
granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie mo¿e u¿ywaæ odznak i pieczêci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie wspó³pracuje z krajowymi, zagranicznymi i miêdzynarodowymi organi-
zacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu dzia³ania oraz mo¿e pozostawaæ
cz³onkiem tych organizacji na zasadach pe³nej autonomii.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków. Do
prowadzenia swych spraw mo¿e zatrudniaæ pracowników. 

Rozdzia³ II

Cele i formy dzia³ania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym
w szczególnoœci:
1). Wszechstronne dzia³anie na rzecz organizacji pozarz¹dowych.
2). Wspieranie spo³ecznej aktywnoœci obywateli, w tym miêdzy innymi takich grup
spo³ecznych jak: osoby niepe³nosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety
oraz inne grupy spo³eczne wymagaj¹ce wsparcia. 
3). Dzia³ania na rzecz swobodnego dostêpu do informacji, niezbêdnej dla rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
4). Wspieranie dobroczynnoœci i dzia³añ humanitarnych.

§ 10 Wy¿ej wymienione cele bêd¹ realizowane w szczególnoœci na rzecz organizacji i inic-
jatyw dzia³aj¹cych w nastêpuj¹cych obszarach: kultura, oœwiata, edukacja, ochrona
œrodowiska, prawa cz³owieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc
spo³eczna.

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1).Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkole-
niowej.
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2). Prowadzenie dzia³alnoœci naukowej i badawczej
3). Prowadzenie baz danych, zwi¹zanych tematycznie z celami statutowymi.
4).Wspieranie organizacji pozarz¹dowych w procesie integracji europejskiej oraz ich
wspó³pracy miêdzynarodowej.
5). Promowanie, upowszechnianie i udostêpnianie nowoczesnych mediów i technologii.
6). Opracowywanie i wydawanie materia³ów informacyjno-prawnych dla osób indywidual-
nych.
7) Wp³ywanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów spo³ecznie
u¿ytecznych.
8) Wypowiadanie siê w sprawach publicznych, zwi¹zanych z celami Stowarzyszenia.
9) Wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi, pañstwowymi, sektorem gospodarczym, œrod-
kami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem spo³eczeñstwa obywatelskiego.
10) Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarz¹dowym.

§ 12. Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, na ogólnych zasadach,
okreœlonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoœci gospodarczej Stowarzyszenia
s³u¿y realizacji celów Statutowych i nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy jego
cz³onków.

Rozdzia³ III 

Cz³onkowie, ich prawa i obowi¹zki

§ 13. Cz³onkowie Stowarzyszenia dziel¹ siê na:
1) cz³onków zwyczajnych,
2) cz³onków wspieraj¹cych,
3) cz³onków honorowych.

§ 14.1. Cz³onkami Stowarzyszenia mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna dzia³a
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna mo¿e byæ jedynie cz³onkiem wspieraj¹cym Stowarzyszenia.

§ 15.l. Cz³onkiem zwyczajnym mo¿e byæ osoba fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych, bêd¹ca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjêcia nowych cz³onków dokonuje Zarz¹d uchwa³¹ podjêt¹ w ci¹gu dwóch miesiêcy
od daty z³o¿enia deklaracji zawieraj¹cej rekomendacjê dwóch cz³onków zwyczajnych. 
W razie odmowy przyjêcia w poczet cz³onków, zainteresowany ma prawo w terminie jed-
nego miesi¹ca od daty jej dorêczenia z³o¿yæ na rêce Zarz¹du odwo³anie do Walnego
Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwo³anie w czasie najbli¿szych obrad. Stanowisko
Walnego Zebrania jest ostateczne. 

§ 16.1. Cz³onek zwyczajny ma prawo: 
1) wybieraæ i byæ wybieranym do w³adz Stowarzyszenia, 
2) uczestniczyæ z g³osem stanowi¹cym w Walnym Zebraniu,
3) zg³aszaæ wnioski i postulaty dotycz¹ce dzia³alnoœci Stowarzyszenia,
4) korzystaæ z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych dzia³aniach zgodnych
z jego celami statutowymi,
5) braæ udzia³ w pracach, zebraniach i innych przedsiêwziêciach Stowarzyszenia z prawem
g³osu.
2. Cz³onek zwyczajny obowi¹zany jest do: 
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia, 
2) regularnego op³acania sk³adek na rzecz Stowarzyszenia,
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3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 17.1. Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczn¹ dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia i akceptuj¹ca jego cele, która zadeklaruje
pomoc i zostanie przyjêta przez Zarz¹d na podstawie pisemnej deklaracji. 
2. Cz³onek wspieraj¹cy ma prawo braæ udzia³ z g³osem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zg³aszaæ do w³adz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotycz¹ce podej-
mowanych przez Stowarzyszenie zadañ.
3. Cz³onek wspieraj¹cy zobowi¹zany jest do przestrzegania ustaleñ zawartych w podpisanej
deklaracji.

§ 18.1. Cz³onkiem honorowym Stowarzyszenia mo¿e zostaæ osoba fizyczna szczególnie
zas³u¿ona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godnoœæ cz³onka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarz¹du
Stowarzyszenia.
3. Cz³onek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mo¿e jed-
nak braæ udzia³ z g³osem doradczym w statutowych w³adzach Stowarzyszenia, poza tym
posiada takie prawa jak cz³onek zwyczajny.
4. Cz³onek honorowy zwolniony jest z obowi¹zku op³acania sk³adek cz³onkowskich.

§ 19.1. Cz³onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynale¿noœci do Stowarzyszenia, zg³oszonej na piœmie
Zarz¹dowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi¹zañ odnoœnie Stowarzyszenia,
2) œmierci cz³onka lub utraty osobowoœci prawnej przez cz³onka wspieraj¹cego,
3) uchwa³y Zarz¹du z powodu nie p³acenia sk³adek cz³onkowskich lub nieusprawiedli-
wionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) wykluczenia uchwa³¹ Zarz¹du z powodu nieprzestrzegania postanowieñ statutu, regu-
laminów i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia, dzia³ania na szkodê Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreœlona ma prawo wniesienia odwo³ania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y na piœmie. Zebranie rozpatruje odwo³anie 
w czasie najbli¿szych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdzia³ IV

W³adze Stowarzyszenia

§ 20. W³adzami Stowarzyszenia s¹:
1) Walne Zebranie cz³onków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
2) Zarz¹d Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarz¹dem",
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.1. Wybory do w³adz Stowarzyszenia odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym w obecnoœci
ponad po³owy ogólnej liczby cz³onków, z zastrze¿eniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarz¹d zwo³uje Walne Zebranie w drugim terminie, nie 
póŸniej ni¿ 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów, bez wzglêdu na iloœæ obecnych cz³onków. Powy¿sze nie odnosi siê do
uchwa³, o których mowa w § 36.1 i 2.
3. Zasada opisana wy¿ej odnosi siê do wszelkich uchwa³ Walnego Zebrania.

§ 22. W przypadku zmniejszenia siê liczby pochodz¹cych z wyboru cz³onków w³adz w trak-
cie trwania kadencji, w³adzom tym przys³uguje prawo kooptacji spoœród cz³onków 
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Stowarzyszenia, pod warunkiem, ¿e liczba dokooptowanych cz³onków w³adz nie
przekroczy 1/3 liczby cz³onków pochodz¹cych z wyboru. W przeciwnym razie, Zarz¹d
zwo³uje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupe³niaj¹cych.

§ 23. Cz³onkowie w³adz Stowarzyszenia pe³ni¹ swoje funkcje we w³adzach Stowarzyszenia
spo³ecznie i nie pobieraj¹ za to wynagrodzenia.

Walne Zebranie Cz³onków

§ 24.1. Walne Zebranie Cz³onków jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Cz³onków mo¿e byæ 
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwo³uje Zarz¹d raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiaj¹c cz³onków pisemnie o jego terminie, miejscu
i proponowanym porz¹dku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Cz³onków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo³uje Zarz¹d:
1) Z w³asnej inicjatywy,
2) Na ¿¹danie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz³onków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno byæ zwo³ywane w terminie miesi¹ca od daty
zg³oszenia wniosku lub ¿¹dania i obradowaæ nad sprawami, dla których zosta³o zwo³ane.
7. Uchwa³y Walnego Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym,
w obecnoœci ponad po³owy ogólnej liczby cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zas-
trze¿eniem § 21.2 oraz z wyj¹tkiem spraw okreœlonych w § 36.1 i 2).
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodnicz¹cy Walnego Zebrania wybierany ka¿dorazowo
w g³osowaniu jawnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ obecnych cz³onków Stowarzyszenia.
Przewodnicz¹cy nie mo¿e wchodziæ w sk³ad Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego roz³o¿enia g³osów w trakcie g³osowania, decyduje g³os przewod-
nicz¹cego Walnego Zebrania.

§ 25. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególnoœci nale¿y: 
1) ustalanie kierunków i programu dzia³ania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) zatwierdzanie regulaminów Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej, 
4) wybór i odwo³ywanie Prezesa Zarz¹du, Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej 
5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi, 
6) ustalanie wysokoœci sk³adek cz³onkowskich, 
7) podejmowanie uchwa³y o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj¹tku, 
8) rozpatrywanie odwo³añ od uchwa³ Zarz¹du, 

9) nadawanie tytu³u cz³onka honorowego Stowarzyszenia,
10) ocenianie dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.

Zarz¹d Stowarzyszenia

§ 26.1. Zarz¹d sk³ada siê z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu
Zarz¹d wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a tak¿e mo¿e wybraæ wiceprezesa.
2. Kadencja Zarz¹du trwa 3 lata.

R
ap

or
t 

ro
cz

ny
 2

00
3

Stowarzyszenie Klon/Jawor

50



3. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów,
przy obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby uprawnionych cz³onków (quorum). 
W sytuacji równego roz³o¿enia g³osów decyduje g³os Prezesa. Na podstawie uchwa³y
pe³nego sk³adu Zarz¹d  mo¿e podejmowaæ uchwa³y w g³osowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w razie potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Posiedzenia Zarz¹du zwo³ywane s¹ przez Prezesa.

§ 27. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du nale¿y:
1) realizacja uchwa³ Walnego Zebrania i kierowanie ca³okszta³tem dzia³alnoœci
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów dzia³alnoœci Stowarzyszenia i preliminarzy bud¿etowych,
3) sprawowanie zarz¹du nad maj¹tkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeñ pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia maj¹tku nieruchomego 
i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaci¹gania zobowi¹zañ, 
7) zwo³ywanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach przyjmowania i wykluczania cz³onków zwyczajnych
i wspieraj¹cych,
9) rozpatrywanie sporów pomiêdzy cz³onkami, powsta³ych na tle dzia³alnoœci
Stowarzyszenia,
10) sk³adanie sprawozdañ ze swej dzia³alnoœci na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowi¹zku p³acenia sk³adek cz³onkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewn¹trz i dzia³anie w jego imieniu.

§ 28. Zarz¹d dzia³a na podstawie w³asnego uchwalonego regulaminu.

§ 29.1. Do realizacji swych zadañ Zarz¹d mo¿e powo³aæ Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2.Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji
Zarz¹du.

Komisja Rewizyjna

§ 30.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powo³anym do sprawowania kon-
troli nad jego dzia³alnoœci¹. 
2.Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 cz³onków, którzy wybieraj¹ spoœród siebie
Przewodnicz¹cego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 31. Do zakresu dzia³ania Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca³okszta³tu dzia³alnoœci Stowarzyszenia,
2) wystêpowanie do Zarz¹du z wnioskami wynikaj¹cymi z przeprowadzonych kontroli i
¿¹danie wyjaœnieñ,
3) prawo ¿¹dania zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywi¹zywania siê przez Zarz¹d G³ówny z jego statutowych obowi¹zków, a tak¿e prawo
¿¹dania zwo³ania posiedzenia Zarz¹du, 
4) zwo³anie Walnego Zebrania, w razie nie zwo³ania go przez Zarz¹d G³ówny w terminie
ustalonym statutem,
5) sk³adanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowê udzielenia) abso-
lutorium dla Zarz¹du,
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6) sk³adanie sprawozdañ ze swej dzia³alnoœci na Walnym Zebraniu.

§ 32. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej, podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci wszystkich cz³onków Komisji. Na podstawie uchwa³y
pe³nego sk³adu Komisja Rewizyjna mo¿e podejmowaæ uchwa³y w g³osowaniu tajnym.

§ 33.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ pe³niæ innych funkcji we w³adzach
Stowarzyszenia ani byæ pracownikami Stowarzyszenia.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du z g³osem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie w³asnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo ¿¹dania od cz³onków i w³adz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli z³o¿enia pisemnych lub ustnych wyjaœnieñ dotycz¹cych kontrolowanych spraw. 

Rozdzia³ V

Maj¹tek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 34.1. ród³ami powstania maj¹tku Stowarzyszenia s¹: 
1) sk³adki cz³onkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, œrodki pochodz¹ce z ofiarnoœci prywatnej, zbiórki publiczne
3)wp³ywy z dzia³alnoœci statutowej Stowarzyszenia, dochody z w³asnej dzia³alnoœci,
dochody z maj¹tku Stowarzyszenia, dochody z kapita³u (odsetki, lokaty, akcje),
4) Dochody z nieruchomoœci i ruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ lub w u¿ytkowaniu
Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, œrodki z funduszy publicznych, granty, zlecenia us³ug,
6) dochody z dzia³alnoœci gospodarczej wykonywanej na podstawie odrêbnych przepisów
2. Sk³adki cz³onkowskie powinny byæ wp³acane do koñca I kwarta³u ka¿dego roku. Nowo
przyjêci cz³onkowie wp³acaj¹ sk³adki, wg zasad okreœlonych przez Walne Zebranie, w ci¹gu
czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjêciu na cz³onka Stowarzyszenia.
Wysokoœæ sk³adek okreœla Zarz¹d w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 35. Do sk³adania oœwiadczeñ woli we wszystkich sprawach, w tym maj¹tkowych,
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pe³nomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
uprawnionych jest dwóch cz³onków Zarz¹du dzia³aj¹cych ³¹cznie.

Rozdzia³ VI

Zmiana statutu i rozwi¹zanie Stowarzyszenia

§ 36.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Cz³onków wymaga kwal-
ifikowanej wiêkszoœci 2/3 g³osów, przy obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków
uprawnionych do g³osowania. 
2. Podjêcie uchwa³y o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz³onków wyma-
ga kwalifikowanej wiêkszoœci 2/3 g³osów, przy obecnoœci co najmniej 2/3 cz³onków
uprawnionych do g³osowania. 
3. Wniosek o zmianê statutu musi byæ zg³oszony na piœmie, a treœæ proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwo³uj¹cym Walne Zebranie.
4. Podejmuj¹c uchwa³ê o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powo³uje Komisjê
Likwidacyjn¹, która przeprowadzi likwidacjê Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
tak¿e fundacje i stowarzyszenia, maj¹ce podobne cele statutowe do Stowarzyszenia
Klon/Jawor, nie nastawione na osi¹ganie zysku, na rzecz których przejdzie maj¹tek
Stowarzyszenia, po wype³nieniu jego zobowi¹zañ. 
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