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Program Portal  
 
Wzrost oglądalności portalu www.ngo.pl 
 1. Oglądalność portalu ngo.pl: w całym roku 2005 w portalu www.ngo.pl średnio na 1 dzień (według statystyk 
Gemius) wyniosła:  

a.  9 119 dziennie (warto odnotować że już na początku stycznia padł rekord oglądalności portalu ponad 
20000 wizyt dziennie i pamiętać, że średnia z całego roku jest obniżona w znacznym stopniu przez dni 
wolne (soboty, niedziele oglądalność wynosi kilka tysięcy a w tygodniu kilkanaście tysięcy) 

b. Średnia liczba użytkowników w 2005 r.: 5 946 dziennie 
c. liczba otworzonych stron internetowych dziennie: 46 205. 
 

Średnia dzienna oglądalność wynosiła w listopadzie i grudniu 2005 15115 wizyt. W grudniu zanotowaliśmy 
rekordy oglądalności roku 2005: 12 grudnia było to 17345 wizyt. W styczniu 2006 ta rekordowa liczba 
oglądalności stała się liczbą osiąganą każdego dnia a nawet przekroczyliśmy już rekordową oglądalność ponad 
20000 wizyt dziennie .  
 
 

  Wizyty Średnia 
dzienna 

Użytkownicy Odsłony 

Grudzień 2004 255703 8248 174404 1137533
Styczeń 341358 11012 232294 1641601
Luty 311185 11113,8 209937 1641738
Marzec 349498 11274 233286 1804934
Kwiecień 351597 11720 239211 1957107
Maj 176108 5681 104815 1002353
Czerwiec 149215 4974 81151 885650
Lipiec 125818 4059 63351 827779
Sierpień 192099 6197 115786 1000653
Wrzesień 259993 8666 166197 1239367
Październik 327845 10576 221730 1512830
Listopad 388256 12942 265924 1802699
Grudzień 342591 11051 236766 1548264
Łącznie 3315563 9119 2170448 16864975
 
 
Zestawienie oglądalności od września do grudnia w latach 2004 i 2005 (*) 
 

  Wizyty Średnia dzienna Użytkownicy Odsłony 
Łącznie (IX-XII 2004): 924771 7576 616829 4483750
Łącznie (IX-XII 2005): 1353638 11095 914728 7045380
 
 
W portalu funkcjonuje już  56 serwisów tematycznych i regionalnych 

Serwisy 
1. co to jest III sektor? - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
2. badania III sektora  - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
3. audyt - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
4. ewaluacja - Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
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5. fundusze - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
6. fundusze strukturalne - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
7. gazeta.ngo.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
8. kompas � Instytut Spraw Publicznych 
9. księgowość - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
10. leksykon - wolontariuszka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
11. nowe technologie - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
12. pomoc społeczna - Stowarzyszenie Klon/Jawor a w nim serwis 
13. zatrudnieniesocjalne.ngo.pl � Sieć SPLOT 
14. pożytek publiczny - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
15. prawo - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
16. równość - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
17. szkolenia - Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP 
18. Unia Europejska - Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli 
19. wolontariat - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
20. zagranica � Grupa �Zagranica� 
21. administracja - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
22. media - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
23. biznes - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
24. english.ngo.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor (nowy) 
25. zapytaj eksperta - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
26. wiadomosci � Stowarzyszenie Klon/Jawor 
27. ogłoszenia - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
28. forum.ngo.pl Stowarzyszenie Klon/Jawor 
29. dzieci ulicy - Fundacja dla Polski 
30. jakie państwo? - Stowarzyszenie Szkoła Liderów 
31. open borders - Fundacja Batorego 
32. medioteka - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
33. finanse � Teresa Zagrodzka nowy  
34. konsultacje.ngo.pl nowy 
35. npr.ngo.pl nowy 
36. wydawnictwa.ngo.pl nowy 
37. przejrzystapolska.ngo.pl nowy 
38. ofip.ngo.pl nowy 
39. ekonomiaspołeczna.ngo.pl nowy 
40. wspieranie.ngo.pl nowy 

 
SERWISY REGIONALNE 
41. Dolny Śląsk - Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Wałbrzych 
42. Kujawsko-pomorskie -  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
43. Lubelskie - Lubelski Ośrodek Samopomocy 
44. Łódzkie - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" 
45. Mazowsze - Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
46. Podkarpacie -  Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
47. Podlaskie - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 
48. Pomorskie - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 

Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
49. Śląsk - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
50. Warmia i Mazury - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
51. Wielkopolska - Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
52. Zachodniopomorskie - Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych 
53. Lubuskie � Stowarzyszenie Verte 
54. małopolskie 
55. świętokrzyskie 
56. opolskie 
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Nowe serwisy powstałe w 2005 roku zaznaczono wytłuszczeniem to m.in.  
Wspieranie.ngo.pl serwis poświęcony organizacjom infrastrukturalnym prowadzony przez FRSO. 
Przejrzystapolska.ngo.pl serwis akcji Gazety Wyborczej 
Medioteka serwis zbierający pliki medialne: zdjęcia, filmy itp. 
OFIP serwis poświęcony IV Ogólnopolskiemu  Forum Inicjatyw Pozarządowych 
english.ngo.pl � wersja angielska portalu 
ekonomiaspołeczna.ngo.pl � serwis poświęcony ekonomii społecznej 
 
Oglądalność serwisów regionalnych 
 
Największą oglądalność wśród serwisów regionalnych zanotowano w serwisie warmińsko-mazurskie 
wielkopolskie, dolnyslask . 
 
Statystyki wizyt w serwisach regionalnych  
 

 wim wielkopolska d.slask lodzkie kuj-pom lubelskie 
czerwiec 23323 19379 13344 11882 5340 11900 
Wrzesień 25927 21985 16744 15153 8145 14330 

Suma wizyt w 
serwisie 41554 32669 33026 27795 16556 25039 

 
 

 slask mazowsze pomorskie podlaskie 
podkarpack

ie 
zachodniop

omorskie 
czerwiec 10469 11298 8166 6543 5869 7275 
wrzesień 12743 14594 9625 7973 6410 8231 

Suma wizyt w 
serwisie 24286 27085 18657 14237 10037 11801 

 
  
Największą oglądalność wśród serwisów tematycznych odnotowano w serwisie prawo.ngo.pl  
 
Statystyki oglądalności wybranych serwisów portalu 
Nadal najczęściej odwiedzanym serwisem jest prawo (łącznie 303233 wizyt), pomocspoelczna.ngo.pl (269600), 
ksiegowosc (198274), pozytek.ngo.pl (158564), funduszestrukturalne.ngo.pl (92117)  
 
Portal jako platforma komunikacji i wymiany informacji.  
 
Łącznie w 2005 roku: 
 
-  opublikowano w portalu 7577  wiadomości 
 
-  opublikowano w portalu  7015 ogłoszeń 
 
-  opublikowano na głównej stronie portalu 17 sond, w których oddano łącznie 3475 głosów 
 
-  informacje z portalu rozsyłane za pomocą newslettera, który jest rozsyłany dwa razy w tygodniu do ok. 12022 
skrzynek.     
 
Ilość maili w prenumeracie w serwisie: wiadomosci.ngo.pl 
----------------------------------------------------------------- 
 >najwazniejsze wiadomosci ngo.pl 1866;  >wszystkie wiadomosci portalu ngo.pl; 4240; dolnoslaskie wiadomosci 
portalu ngo.pl 503; kujawsko-pomorskie wiadomosci portalu ngo.pl 257; lodzkie wiadomosci portalu ngo.pl 336; 
lubelskie wiadomosci portalu ngo.pl 299; lubuskie wiadomosci portalu ngo.pl 201; malopolskie wiadomosci 
portalu ngo.pl 546; mazowieckie wiadomosci portalu ngo.pl 1168; opolskie wiadomosci portalu ngo.pl 213; 
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podkarpackie wiadomosci portalu ngo.pl 260; podlaskie wiadomosci portalu ngo.pl 205; pomorskie wiadomosci 
portalu ngo.pl 358; slaskie wiadomosci portalu ngo.pl 505; swietokrzyskie wiadomosci portalu ngo.pl 198; 
warminsko-mazurskie wiadomosci portalu ngo.pl 273; wielkopolskie wiadomosci portalu ngo.pl 362; 
zachodniopomorskie wiadomosci portalu ngo.pl 271 
 
- Łącznie użytkownicy zewnętrzni skomentowali w portalu 755 dokumentów 
 
W 2005 roku zostało zainicjowanych na portalu około 10 dużych dyskusji sektorowych, w tym m.in na temat: 
�Hamulec czy pedał gazu� � o roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie; dyskusja na temat możliwości 
przekazywania 1% na rzecz OPP przez podatników liniowych; dyskusja na temat statusu OPP; na temat reguł 
budżetowania projektów złożonych w ramach FIO; dyskusja na temat jawności ekspertów oceniających projekty 
w ramach IW Equal; nierzetelnych szkoleniowców; kształtu, jaki powinna mieć przyszła Rada Działalności 
Pożytku Publicznego; dyskusja na temat jednomandatowych okręgów wyborczych; dyskusja na temat roli 
organizacji pozarządowych w tworzeniu miejsc pracy lub wychodzeniu z bezrobocia.  
Dostarczyliśmy i upowszechniliśmy narzędzie  wspierające mechanizmy konsultacji, udziału i reprezentacji 
sektora organizacji pozarządowych. 
Stworzyliśmy narzędzia ankiety (internetowego formularza) dzięki której wybrane osoby � liderzy trzeciego 
sektora � mogły wziąć udział w badaniu ankietowym.  
Przeprowadziliśmy panel dyskusyjny na temat Kondycji społeczeństwa obywatelskiego 2005, w którym wzięło 
udział 283 osoby. 
W porozumieniu z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zbierano opinie 
w sprawie wyborów członków nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego � w tym paragłosowaniu wzięło 
udział 644 organizacje i oddano 1612 głosów (od 16 listopada do 23 listopada), a także zbieranie podpisów pod 
apelem nawołującym do zwolnienia przez banki i pocztę z opłat przekazywanych w ramach mechanizmu 1%. 
Złożono 228 podpisów. 
 
W celu pozyskania nowych źródeł informacji rozszerzono listę przeszukiwanych stron internetowych do 70 stron 
organizacji i instytucji oraz przeprowadzono w grudniu szkolenie redaktorskie dla współpracowników z regionu, w 
którym wzięło udział łącznie 15 osób. W 2005 roku liczba osób na stałe współpracujących z redakcją, to 25, z 
czego dwie osoby to wolontariusze redakcji ngo.pl 
 
Zgodnie z założeniami strategii Stowarzyszenia Klon/Jawor, w roku 2005 kontynuowaliśmy proces budowania 
marki portalu, jego rozwoju technologicznego oraz rozwoju usług.  
W marcu 2004 roku portal www.ngo.pl został w całości przeniesiony na platformę programistyczną Cyklotron. W 
2005 roku rozwijaliśmy to narzędzie oraz wdrażaliśmy rekomendacje 2 audytów technologicznych, 
przeprowadzonych w 2004 roku (wyniki poznaliśmy  w październiku i grudniu 2004). W 2005 roku pracowano nad 
poprawą wydajności Cyklotronu oraz firma Caltha zmieniła ważny komponent na którym był zbudowany 
Cyklotron labeo na nowy nowocześniejszy LEDGE. Była to ważna zmiana w systemie, która poprawiła w 
znaczący sposób działanie Cyklotronu a więc portalu. 
Pomimo gwałtownego wzrostu liczby użytkowników obecnie Cyklotron jest stabilną platformą, dzięki której 
Stowarzyszenie utrzymywać będzie portal ngo.pl oraz dostarczać usługę umożliwiającą tworzenie 
rozbudowanych serwisów internetowych oraz usługi internetowe dla organizacji.  
 
W październiku 2005 roku firma Gemius przeprowadziła  badanie użytkowników portalu (oceniono wygląd, 
użyteczność, kim są użytkownicy portalu). Wstępne rekomendacje wynikające z badania zakładają, że od strony 
technologicznej prace nad rozwojem Cyklotronu powinny skupić się na utrzymywaniu jego wydajności i szybkości 
przekazywania danych. Od strony przyjaznego użytkowania prace powinny skupić się na poprawieniu 
czytelności. Pod względem merytorycznym portal ngo.pl został dobrze oceniony. 
 
W 2005 roku system Cyklotron udostępniał następujące narzędzia: 

- kalendarz; 
- fora dyskusyjne; 
- sondaże; 
- komentarze do dokumentów; 
- repozytoria plików; 
- galerie zdjęć; 
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- ogłoszenia (możliwość dodawania informacji przez użytkowników); 
- systemy wewnętrznego obiegu dokumentów w redakcji portalu 
- periodyki i biuletyny (newslettery). 

 
W roku 2005 kontynuowaliśmy prace  nad rozwojem Cyklotronu w kierunku uzyskania jego przyjazności dla 
użytkowników. Dzięki informacji zwrotnej, uzyskanej od użytkowników � administratorów posługujących się 
Cyklotronem, zmieniony i udoskonalony został edytor dokumentów. Stworzono możliwość kopiowania serwisów 
w Cyklotronie (to jest hurtowego kopiowania dużej liczby dokumentów), co jest wykorzystywane do 
archiwizowania treści.  
 W celu wspierania komunikacji  stworzono narzędzie, połączone z komunikatorem, które umożliwia zobaczenie, 
jacy użytkownicy są zalogowania do cyklotronu oraz szybką komunikację między nimi. Innym narzędziem 
wspierającym komunikację internetową rozproszonych użytkowników są sondaże w e-grupach, które pozwalają 
na przegłosowanie danej kwestii przez członków grupy.   
Kolejnym narzędziami są kanały  RSS i XML, za pomocą których możliwe jest eksportowanie treści dokumentów 
Cyklotronu do innych serwisów internetowych oraz pobieranie treści  z innych serwisów do platformy Cyklotron. 
Dzięki temu narzędziu możliwa jest wymiana informacji, które mogą być stale aktualizowane przez właściciela.  
 
Na platformie Cyklotron funkcjonuje 27 stron internetowych, w tym prowadzone są dwa duże portale: największy 
w Polsce portal dla niepełnosprawnych htttp://niepelnosprawni.info oraz portal organizacji pozarządowych w 
Mołdawii. http://ong.md. W 2006 uruchomione zostaną kolejne duże portale: www.ngo.uk dla brytyjskich 
organizacji pozarządowych; ekonomiaspoleczna.pl na temat ekonomii społecznej w Polsce (prace nad nimi są 
zaawansowane) oraz bezrobocie.org.pl.  
Ponadto około trzydziestu organizacji prowadzi serwisy internetowe, które są połączone z portalem ngo.pl (mają 
domenę ngo.pl i stanowią branżowe lub regionalne części portalu). 
 
Promocja 
Promocja Programu i jego produktów odbywała się głównie: 
- poprzez dystrybucję broszur 3w, gazety.ngo.pl i materiałów promocyjnych tj. ulotki (po polsku i po angielsku), 
- IV OFiP  
 
W 2005 roku promocja koncentrowała się w czasie IV OFIP-u gdzie odbyły się również obchody 5-lecia portalu.  
Portal ściśle współpracował z organizatorami. Efektem było: 

- opracowanie i wydanie przez redakcję portalu IVOFiP.gazeta.ngo.pl � numeru specjalnego gazety, który 
był materiałem konferencyjnym IV OFiPu i zawierał oprócz programu i  praktycznych informacji dla 
uczestników, omówienie poszczególnych paneli oraz część poświęconą co to znaczy być dobrym 
obywatelem.  

- - redakcja opracowała również materiał promocyjny o sektorze skierowany do zwykłego człowieka spoza 
sektora pod tytułem �Pozarządówka�. Została wydana w nakładzie 10 tys na potrzeby Jarmarku IV 
OFiPu. Materiał ten został również wydany jako wkładka do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej 
czyli trafił do około 500 tysięcy Polaków. 

 
Z tej okazji przygotowaliśmy również dużo ciekawych materiałów promocyjnych, które trafiły do wszystkich 
uczestników OFIPu oraz specjalne gadżety promocyjne dla przyjaciół portalu. 
Podsumowując IV OFIP był dobrą okazją do promocji portalu co jak nam się wydaje w pełni wykorzystaliśmy. 
 
Patronaty medialne 2005 
Ważnym elementem promocyjnym portalu są patronaty medialne portalu nad różnymi imprezami sektorowymi. 
Patronaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 
 
W sumie w 2005 roku portal przeprowadził 86 patronatów. 
Przykłady największych imprez objętych patronatem przez Portal. 
 

1. serwis internetowy www.senior.info.pl, Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  
W ramach projektu, został uruchomiony serwis internetowy www.senior.info.pl oraz wydana publikacja 
"STOP dyskryminacji osób starszych", których celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat 
problemu dyskryminacji za względu na wiek i zachęcenie do zgłaszania przykładów dyskryminacji. Portal 
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www.ngo.pl promował serwis oraz publikację.  
2. Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Szkoła Liderów 
Przedsięwzięcie jest adresowane do liderek i liderów, ma za zadanie przekazać im wiedzę oraz umiejętności 
niezbędne do skutecznego i efektywnego prowadzenia projektów i bycia liderami w organizacjach, grupach 
nieformalnych itp. Portal www.ngo.pl promował SLSO oraz Program Absolwent. 
3. Europejski Tydzień Młodzieży, Narodowa Agencja Programu Młodzież  
ETM obejmował cykl warsztatów i spotkań, prezentujących ofertę Programu Młodzież, oraz osiągnięcia grup 
młodzieżowych z całej Polski. ETM był również okazją do spotkań międzynarodowych z wolontariuszami z 
innych krajów. W trakcie ETM odbyła się również debata dotycząca polityki młodzieżowej. Portal www.ngo.pl 
promował poszczególne wydarzenia ETM. 
4. Konkurs Barwy Wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  
Konkurs, podczas którego wyłoniono Wolontariuszy i Wolontariuszki 2005 roku. Nagrodzono ich za 
zaangażowanie, wszechstronność i serce. Portal www.ngo.pl promował ideę Konkursu oraz prezentował 
sylwetki laureatek i laureatów. 
5. Kampania Parkingowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji  
Kampania, której celem było uwrażliwienie pełnosprawnych kierowców na problem zajmowania przez nich 
miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  
6. Studium Zarządzania NGO's, Collegium Civitas 
Promocja Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas i ISP 
PAN.  
7. Kampania "Płytka wyobraźnia to kalectwo", Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
Kampania społeczna zwracająca uwagę na bezpieczne zachowanie nad wodą w okresie letnim, 
przestrzeganie przed groźnymi w skutkach zachowaniami dzieci i młodzieży. 
8. Doroczna Nagroda FRDL 2005, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  
Nagroda przyznawana osobom indywidualnym oraz samorządom i organizacjom, zasłużonym i mającym 
wkład w rozwój demokracji lokalnej na danym terenie.  
9. IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych , Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 

Pozarządowych  
IV OFIP, którego celem jest dyskusja nad kształtem społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją trzeciego 
sektora oraz promocja działań organizacji pozarządowych  

Po długich poszukiwaniach i nieudanych próbach współpracy z różnymi osobami,  zatrudniona została nowa 
osoba od promocji, która spełnia nasze oczekiwania i zajęła się profesjonalnie promocją. 
 
Pod koniec 2005 roku włączyliśmy się w Kampanię 1% - przeprowadziliśmy konkurs na logo 1% w wyniku 
którego wyłoniony został projekt logo kampanii1% z którego mogą korzystać zainteresowane organizacje i 
instytucje. 
 
Wydawanie miesięcznika gazeta.ngo.pl 
Kontynuowaliśmy wydawanie gazety.ngo.pl. 
 Gazeta.ngo.pl to comiesięczne pismo organizacji pozarządowych poruszające w formie wywiadów, reportaży, 
felietonów i raportów, sprawy o fundamentalnym znaczeniu dla całego trzeciego sektora, takich jak pożytek 
publiczny, Unia Europejska, wolontariat, współpraca międzynarodowa czy współpraca z samorządem i 
administracją rządową.  
W 2005 roku wydaliśmy 12 numerów gazety (numer wakacyjny podwójny) (w nakładzie 1500 egz) oraz 2 numery 
specjalne: gazeta OFIP-owa i resume.ngo.pl. Łącznie gazetę prenumerowało ok. 1200 osób. 
 
Zespół Programu Portal 
Alina Gałązka � koordynatorka 
Magda Bogdaniuk � redaktor 
Magda Dobranowska-Witells � dziennikarka 
Małgorzata Borowska � dziennikarka 
Piotr Plenik - informatyk 
Marcin Dadel � do sierpnia 2005 roku 
Iza Dembicka od listopada 2005 
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Program Informacja Społeczna 
 
Bazy danych w portalu www.ngo.pl 
 
Bazy danych w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl zawierały na koniec 2005 informacje o ponad 
77000  organizacji i wybranych instytucji. Jest to jedyne w Polsce ogólnodostępne, bezpłatne, stale 
aktualizowane, a jednocześnie tak kompleksowe i łatwe w użyciu źródło informacji. Bazy danych odwiedza 
codziennie kilka tysięcy użytkowników � korzystają z nich inne organizacje, administracja państwowa, 
grantodawcy i media. 
 
Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tak dużego zbioru danych, baza podzielona jest na ponad 50 baz 
tematycznych. Każda z nich zawiera organizacje określonego typu (np. Baza organizacji pożytku publicznego, 
Baza organizacji infrastrukturalnych) lub grupuje takie, które działają na określonym polu (np. Baza organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych). 
Wszystkie bazy tematyczne dostępne są na stronie www.bazy.ngo.pl. 
 
W 2005 roku funkcjonalność bazy została rozszerzona o wersję angielskojęzyczną. Przetłumaczone zostały 
fragmenty bazy umożliwiające użytkownikom nieznającym języka polskiego przeszukiwanie bazy i uzyskanie 
podstawowych informacji teleadresowych oraz o profilu działalności każdej organizacji (pola działań). Dodatkowo 
utworzono 8 angielskojęzycznych baz tematycznych. 
 
Baza dostępna jest w angielskojęzycznej wersji portalu. 
 
W 2005 roku liczba organizacji i instytucji w bazie wzrosła o blisko 5 000.  Podstawowe dane adresowe 
nowopowstałych organizacji zostały uzyskane m.in. z rejestru REGON. Były one punktem wyjścia dla działań 
służących uzyskaniu szczegółowych informacji o ich działalności � wysyłki pocztowej ankiet, wysyłki maili z 
prośbą o uzupełnienie danych w bazie, monitu telefonicznego, przeszukiwania Internetu. 
Działania takie podejmowane były równocześnie w celu zaktualizowania danych o organizacjach znajdujących 
się już w bazie.  
Ogółem wysłanych zostało ok. 2000 tysięcy ankiet pocztowych, skontaktowaliśmy się telefonicznie z ponad 1 200 
organizacjami, a do blisko 3 000 wysłany został mail z prośbą o aktualizację danych w bazie. 
Do monitu telefonicznego i wpisywania nadesłanych ankiet zatrudnione zostały 4 osoby. Osoby wykonujące 
monit przeszły podstawowe szkolenie przygotowujące je do zbierania danych przez telefon. 
 
W efekcie tych działań w 2005 r. ogółem zaktualizowano dane o ponad 14 000 organizacji i instytucji. 
W znaczny sposób udało się również zmniejszyć liczbę rekordów zaliczanych do tzw. archiwum � czyli tych 
organizacji, których dane adresowe nie były potwierdzane w bazie od kilku lat.  Liczba organizacji w archiwum 
spadła o blisko 10 000. 
 
Szczegółowe zestawienie liczby rekordów w bazie i status ich aktualności przedstawia poniższa tabela: 
 
Data aktualizacji (status) Liczba rekordów 

01.01.2005 
Liczba rekordów w 
połowie 2005 roku 

Liczba rekordów 
31.12.2005 

2005 0 8271 14056 
2004 11990 10354 10278 
2003 10700 23155 22724 
2002 5863 4299 4125 
2001 4319 3027 2675 
2000 1057 644 562 
Aktualne razem: 33929 49750 55277 
Rekordy zaliczane do archiwum: 32000 22893 22349 
Wszystkie rekordy w bazie razem: 65929 72643 77626 
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Prace związane z aktualizacją bazy danych koncentrowały się głównie na sześciu wybranych bazach 
tematycznych. W grupie tej znalazły się bazy które: 
- mają najwyższą oglądalność (Baza organizacji pożytku publicznego, Baza organizacji i instytucji działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych i chorych) - czyli te na które jest największe �zapotrzebowanie�; 
- zbierają dane istotne dla funkcjonowania całego trzeciego sektora w Polsce (Baza organizacji 
infrastrukturalnych, Baza federacji i związków stowarzyszeń) 
- zbierają dane o organizacjach i instytucjach, które zajmują się ważnymi i aktualnymi problemami społecznymi 
(Baza organizacji działających na rzecz bezrobotnych i świadczących usługi rynku pracy, Baza organizacji i 
instytucji działających na rzecz bezdomnych). 
 
Baza organizacji pożytku publicznego 
Na koniec 2005 roku  baza zawiera informacje o ponad 4000 tego typu organizacji i jest na bieżąco uzupełniana 
o nowe organizacje, które uzyskują status OPP.  W 2005 roku wysłano ankiety do blisko 2000 takich organizacji, 
z 1000 skontaktowaliśmy się telefonicznie, a do 1700 wysłano maile z informacją o bazie i prośbą o 
zaktualizowanie danych. W efekcie zaktualizowano i uzupełniono dane blisko 3500 organizacji pożytku 
publicznego. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji oraz użytkowników bazy, w 2005 roku rozszerzona została 
funkcjonalność bazy. Wprowadzono usługę upublicznienia sprawozdania z działalności w formie pliku pdf (co 
umożliwia organizacjom spełnienie ustawowego wymogu), dodano możliwość umieszczenia dokładnych 
informacji o wykorzystaniu środków uzyskanych z wpłat 1% podatku oraz osobnego numeru konta bankowego na 
wpłaty z tego tytułu. 
 
Baza organizacji i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych i chorych 
Baza zawiera informacje o ponad 14000 organizacji i instytucji. W 2005 roku zaktualizowano informacje o 
przeszło 2000 organizacji. Dodatkowo, w efekcie wysyłki pocztowej wydawnictw Stowarzyszenia Klon/Jawor,  
zweryfikowane zostały adresy ponad 3200 placówek pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej, 
powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej oraz urzędy pracy. 
 
Baza federacji i związków stowarzyszeń oraz Baza organizacji infrastrukturalnych 
Baza federacji i związków zbiera informacje o działających w Polsce federacjach, związkach stowarzyszeń, 
forach, formalnych i nieformalnych porozumieniach organizacji pozarządowych. W bazie udało się zebrać dane 
na temat 109 takich przedsięwzięć, a w 2005 zaktualizowano informacje o 63. Zaktualizowane zostały także 
informacje o organizacjach tworzących daną federację czy związek. 
Na potrzeby tej bazy stworzony został mechanizm pozwalający łączyć rekordy w bazie w hierarchiczną strukturę. 
Pozwala to na pokazanie w przejrzysty sposób listy organizacji członkowskich federacji czy związku, w postaci 
linków do odpowiednich rekordów. 
 
Baza organizacji infrastrukturalnych zawiera informacje o 448 tego typu organizacji. W 2005 roku zaktualizowano 
informacje o ponad 200 z nich. 
 
Baza organizacji działających na rzecz osób bezrobotnych i świadczących usługi rynku pracy 
W 2005 roku rozpoczęte zostały prace mające na celu stworzenie bazy, która byłaby kompleksowym źródłem 
informacji o organizacjach działających na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, o niskich 
kwalifikacjach czy dyskryminowanych na rynku pracy.  Do bazy włączono też organizacje zajmujące się usługami 
dla innych organizacji i instytucji działających na rynku pracy. 
Udało się zebrać dane o 800 takich organizacji, w 2005 roku zaktualizowano ponad 400. 
Na potrzeby bazy rozszerzony został opis organizacji o szczegółową charakterystykę prowadzonych działań 
związanych z bezrobociem i ich odbiorców. Rozbudowano także wyszukiwarkę, która daje możliwość 
wyszukiwania organizacji według 29 typów beneficjentów i 48 rodzajów prowadzonych na ich rzecz działań oraz 
� dodatkowo � według 19 rodzajów prowadzonych przez organizacje placówek, takich jak np. agencje 
pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej, placówki szkoleniowe, fundusze pożyczkowe. 
 
Baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób bezdomnych 
W ramach monitu telefonicznego zaktualizowano informacje o blisko 70 organizacjach i placówkach zajmujących 
się świadczeniem usług na rzecz osób bezdomnych, w tym m.in. noclegowni, jadłodajni, punktów wydawania 
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odzieży. Do monitu wybrane zostały głównie placówki z Warszawy i okolic. 
 
Odwiedzalność bazy w 2005 roku - Liczba wizyt 
 
Luty 58291
Marzec 71396
Kwiecień 90444
Maj 42294
Czerwiec 33381
Lipiec 27267
Sierpień 29801
Wrzesień 45748
Październik 97122
Listopad 121628
Grudzień 111507
 
Warto dodać, że w styczniu baza miała już 175281 wizyt.  
 
Sera 3w Warto Wiedzieć Więcej 
 
Seria 3w* (�Warto Wiedzieć Więcej�) opisuje podstawowe zagadnienia prawne związane z 
funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w naszym kraju oraz inne zagadnienia związane z 
prowadzeniem działalności pozarządowej.  
W 2005 r. zostały zaktualizowane i wydrukowane w nakładzie 3000 każdy tytuł następujące tytuły z serii 
3w* odpowiadające na większość pytań organizacji oraz obywateli związanych z działalnością organizacji 
pozarządowych w naszym kraju: 

1. �Jak założyć stowarzyszenie?� 
2. �Jak napisać statut fundacji?� 
3. �Jak napisać statut stowarzyszenia?� 
4. �Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych� 
5. �Jak współpracować z administracją publiczną?� 
6. �Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie� 
7. �Jak zostać organizacją pożytku publicznego?� 
8. �Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?� 
9. �Zbiórki publiczne� 
10. �Zakończenie działalności organizacji � stowarzyszenia i fundacje� 

 
We współpracy z Siecią Splot wydana została nowa broszura �System współpracy administracji publicznej  z 
organizacjami� autorstwa Arkadiusza Jachimowicza. 
 
Pozostałe tytuły z tej serii, dotychczas wydane, były w ciągłej dystrybucji. 
 
Aktualizacja części tych tytułów okazała się dość pracochłonna. W wyniku codziennego monitoringu wybranych 
tematów m.in. w serwisach internetowych (m.in. www.sejm.gov.pl i www.pozytek.gov.pl) oraz prasie (�Gazecie 
Prawna�, �Rzeczpospolita�), okazało się, że w końcu kadencji poprzedniego Sejmu przegłosowano kilka zmian w 
ustawach związanych z organizacjami pozarządowymi. Część tych zmian weszła w życie jesienią 2005 r., ale 
znaczna część od 1 stycznia 2006 r. Dzięki naszym staraniom aktualizacje 3w* wydane w końcu 2005 r. 
zawierają informacje o tych zmianach. Dzięki temu organizacje mają dostęp do aktualnych informacji o 
rozwiązaniach prawnych dotyczących ich działalności.  
Zmiany w prawie zostały też naniesione na stronach serwisu www.prawo.ngo.pl, gdzie są także publikowane 
teksty z serii 3w*. 
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Bezpłatne broszury z serii 3w* były dystrybuowane w czasie IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, do ośrodków Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i innych organizacji 
infrastrukturalnych oraz na zamówienia innych organizacji i instytucji. 
 
Poznaj Swoje Prawa 
 
Opracowanie i druk broszur. Opracowane (zaktualizowane) zostały następujące tytuły broszur z serii �Poznaj 
Swoje Prawa�: 

- �Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej� 
- �Świadczenia rodzinne� 
- �Niepełnosprawni � podstawowe uprawnienia i ulgi� 
- �Niepełnosprawni � podatki 2005� 
- �Niepełnosprawni � orzecznictwo rentowe i pozarentowe� 
- �Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy� 
- �Seniorzy � usługi opiekuńcze�  
- �Bezrobotni � pomoc, rejestracja, uprawnienia� 

 
Broszury zostały wydrukowane w łącznym nakładzie 61200 egzemplarzy � łączny nakład broszur �Poznaj Swoje 
Prawa� w całym 2005 r. 
 
Przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy w nakładzie 5000 egz. ulotkę informacyjno-promocyjną o możliwości 
korzystania z zasobów serii �Poznaj Swoje Prawa�, serwisu pomocspoleczna.ngo.pl i z innych zasobów informacji 
powstających w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.  
 
Ponadto opracowane (zaktualizowane) zostały następujące tytuły plakatów z serii �Poznaj Swoje Prawa�: 

- �Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej�, 
- �Świadczenia rodzinne�.  

 
Planowany wcześniej tytuł plakatu �Bezrobotni � pomoc, rejestracja, uprawnienia� został zastąpiony tytułem 
�Świadczenia rodzinne�, ponieważ w 2005 r. w systemie świadczeń rodzinnych nastąpiły ważne zmiany i wydanie 
aktualnego plakatu z tymi informacjami okazało się bardziej potrzebne niż wydanie plakatu dotyczącego 
bezrobocia. Plakaty zostały wydrukowane w łącznym nakładzie 7000 egzemplarzy (plakaty załączamy do 
sprawozdania). 
 
Zaktualizowano i wydrukowano również plakat-mapę z informacją adresową �Bezdomni � gdzie szukać pomocy� 
z mazowieckimi placówkami udzielającymi wsparcia osobom bezdomnym (głównie z Warszawy i okolic). Cały 
nakład plakatu (700 egzemplarzy) przekazany został organizacjom i instytucjom zaangażowanym w pomoc 
bezdomnym na Mazowszu 
Przygotowane materiały dotarło do wszystkich ośrodków pomocy społecznej w Polsce (również do filii większych 
ośrodków), wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie, urzędów pracy (na szczeblu województwa i 
powiatu), wszystkich wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich oraz do regionalnych ośrodków polityki 
społecznej � łącznie do ok. 3500 placówek. Broszury przekazywaliśmy również osobom indywidualnym oraz 
pracownikom i wolontariuszom organizacji pozarządowych (łącznie zrealizowaliśmy ponad 600 zamówień na 
materiały - rozdawaliśmy je również podczas konferencji, spotkań organizacji, czy osobistych wizyt osób 
zainteresowanych w siedzibie Stowarzyszenia).  
 
Blok w telegazecie (Program II TVP � blok tematyczny �Poznaj Swoje Prawa� � od str. 175 do str. 184, ok. 30- 
35 �tele-ekranów� tekstu). W bloku publikowane były teksty powstające w ramach serii �Poznaj Swoje Prawa�. 
Najczęściej zmieniały się informacje dotyczące systemu świadczeń rodzinnych oraz pomocy dla osób 
niepełnosprawnych. Aktualizacje dokonywane były raz/dwa razy w miesiącu. Łącznie dokonano 10 dużych 
aktualizacji bloku w telegazecie (czyli wymieniono ok. 130 �tele-ekranów� tekstu). 
 
Prowadzenie serwisu internetowego. Serwis internetowy www.pomocspoleczna.ngo.pl administrowany i 
aktualizowany na bieżąco przez redaktora serii Poznaj Swoje Prawa i jest częścią portalu www.ngo.pl. W 
serwisie opublikowane zostało 8 tytułów opracowań prawnych z serii �Poznaj Swoje Prawa�. Zaktualizowane 
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opracowania zostały też dodatkowo udostępnione w formie plików pdf, do pobrania i samodzielnego 
wydrukowania. W części serwisu zbierające aktualne wiadomości opublikowano 691 nowych artykułów z zakresu 
pomocy społecznej. Na bieżąco aktualizowane były wskaźniki ważne dla systemów wsparcia socjalnego 
funkcjonujących w Polsce (wysokości zasiłków, dodatków, kryteriów dochodowych, renty itp.). 
 
 Liczba wizyt w serwisie internetowym www.pomocspoleczna.ngo.pl wyniosła 74800.  
 
Informatorium z Infolinią.  
 
Łącznie w 2005 roku z  działania Informatorium z Infolinią skorzystano ponad 7200 razy. 
Było to: ponad 3000 - kontaktów telefonicznych, ok. 2000 emaili, ponad 1000 � listów, ok.  600 bezpośrednich 
wizyt. 
 
Tematyka porad i informacji 

• Najczęściej pytania były związane z zawartością/obsługą portalu www.ngo.pl. (ok. 2000) 
• Pytania  związane z uprawnieniami i problemami prawnymi organizacji i osób indywidualnych (ponad 

2000) 
• wydanie materiałów drukowanych (głównie były to broszury z serii: �Warto Wiedzieć Więcej� oraz 

�Poznaj Swoje Prawa�) (450). 
• Pytania dotyczące ustawy ok. 800 
• Pytania dotyczące zagadnień organizacji pożytku publicznego  ok.900 
• Księgowość  ponad 600  
• Pytania dotyczące podania adresów innych organizacji/instytucji (ok.2000). 

 
Aż 700 spraw dotyczyło nowopowstających organizacji. 
 
Zespół Programu Informacja Społeczna: 
Renata Niecikowska � koordynatorka 
Rafał Kowalski � redaktor serii Poznaj Swoje Prawa 
Wojtek Lipiński � administrator bazy danych  
Lena Kosowska � informatorka 
Beata Kwiatkowska � informatorka 
Monika Chrzczonowicz � informatorka 
Aneta Krawczyk � stała współpracowniczka informatorka 
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Program Badania 
 
Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2005 roku.  
W ramach Projektu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe i 
Fundację im. Stefana Batorego 
- na podstawie badania �Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2004�: opublikowanie broszury 3w 
�Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych � raport z badania 2004�, a także: �Branże trzeciego sektora� 
(opublikowane w portalu organizacji pozarządowych), �Popyt na usługi organizacji infrastrukturalnych i ich ocena� 
(opublikowane w �Z nami łatwiej czyli infrastruktura trzeciego sektora� FRSO), �Zarządzanie finansami w polskim 
sektorze pozarządowym w świetle wyników badań� (artykuł opublikowany w 2. numerze Kwartalnika III sektora), 
a także ok. 10 artykułów w gazecie.ngo.pl i portalu.  
- zakończenie procesu zbierania danych w ramach projektu Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym 
przeprowadzenie internetowego panelu �Kondycja Społeczeństwa Obywatelskiego 2005� (wyniki nt. 
proponowanych przez panelistów zmian do Ustawy o działalności pożytku publicznego zostały przekazane 
Radzie Pożytku Publicznego, dane nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego zasiliły raport �Indeks 
Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce 2005�). Finalizacja pracy nad raportem, który zostanie opublikowany w 
formie książkowej (po polsku i angielsku), a także w internecie, w serwisie badania.ngo.pl. 
- przeprowadzenie badania na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków na temat wolontariatu, filantropii i 
skłonności do przekazania 1% podatku organizacjom Pożytku publicznego, zrealizowane przez SMG/KRC � 
Millward Brown Company w dniach 7-10 listopada 2005 roku. Opublikowanie trzech komunikatów prasowych na 
podstawie wyników badania i opracowanie raportu, który zostanie wydany w serii 3w i ukarze się w portalu. 
W ramach projektu �Monitoring działań Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie� 
realizowanego na zlecenie MPS 
- opracowanie raportu �Monitoring działań Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie� 
m.in. na podstawie badań zrealizowanych w 2004 roku: �Lupa � monitoring współpracy między administracją 
centralną a organizacjami pozarządowymi� (przebadano ok. 100 urzędów centralnych i regionalnych), a także 
�Barometr współpracy� (zrealizowanego w trybie zapytania o informację publiczną badania praktyki i procedur 
współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi � zebrano dane z ok. 1 tys. gmin). 
W ramach programu Polsko � Amerykańskiej Fundacji Wolności �Bezrobocie - Co Robić�, na zlecenie Fundacji 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
- badanie organizacji rynku pracy zrealizowane w listopadzie i grudniu 2005 roku, przez Fundację Fuga Mundi 
oraz SMG/KRC � Millward Brown Company na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor. Na podstawie badania 
powstał raport �Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005�, który został przekazany FISE.  
W ramach projektu �W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej� finansowanego ze środków IW 
Equal. 
- badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków na temat wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, 
zrealizowane przez SMG/KRC � Millward Brown Company w dniach 7-10 listopada 2005 roku. Raport zostanie 
opracowany do połowy lutego 2006 roku. 
W ramach Programu  Badania Kontynuowane były badanie: 

- Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego CIVICUS w ramach którego powstał raport końcowy, 
konsultowany jeszcze w czasie IV OfiPu i szykowany do publikacji.  

- Opracowywano plan działania i wniosek do projektu Equal �W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii 
społecznej�, który ma zapewnić finansowanie badań na najbliższe lata.  

- Prowadzono serwis badania.ngo.pl. 
 
W 2005 roku wydaliśmy również �Elementarz Trzeciego Sektora� � publikacje będącą pigułką podstawowych 
informacji dotyczących sektora pozarządowego w Polsce.  Nakład 2000 egzemplarzy został w całości 
rozdystrybuowany.   
 
Zespół Programu Badania:  
Marta Gumkowska � koordynatorka 
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Justyna Szołajska -  specjalistka ds. badań 
Jan Herbst � specjalista ds. badań 
Jakub Wygnański � współpracownik, ekspert 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR   
ul. Szpitalna 5/5   
00-031 Warszawa   

NIP: 525-21-88-951   
   

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. 
AKTYWA   
  Stan aktywów na dzień:   
Wyszczególnienie aktywów 31.12.04 31.12.05 

1 2 3 
      
A. AKTYWA TRWAŁE 99 947,98 55 509,12
      
      
    I. Wartości niematerialne i prawne 15 213,12 7 779,62
       1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     
       2. Wartość firmy     
       3. Inne wartości niematerialne i prawne   15 213,12 7 779,62
       4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne         
      
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 84 734,86 47 729,50
       1. Środki trwałe 84 734,86 47 729,50
           a) grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntów)     
           b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej     
           c) urządzenia techniczne i maszyny 84 734,86 47 729,50
           d) środki transportu     
           e) inwentarz żywy     
            f) inne środki trwałe     
       2. Środki trwałe w budowie     
       3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     
      
    III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
       1. Należności od jednostek kontrolowanych     
       2. Należności od pozostałych jednostek     
      
    IV. Inwestycje długoterminowe     
      
    V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     
      
      
B. AKTYWA OBROTOWE 818 498,43 999 477,16
      
      
    I. Zapasy 0,00 0,00
       1. Materiały     
       2. Półprodukty i produkty w toku     
       3. Produkty gotowe     
       4. Towary     
       5. Zaliczki na poczet dostaw     
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    II. Należności krótkoterminowe 29 219,00 57 100,86
       1. Należności od jednostek kontrolowanych        
       2. Należności od pozostałych jednostek 29 219,00 57 100,86
           a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 21 035,00 44 346,00
                 - do 12-tu miesięcy 21 035,00 44 346,00
           b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społ., zdr. i innych 8 184,00 12 754,86
           c) inne należności     
           d) należności dochodzone na drodze sądowej     
      
    III. Inwestycje krótkoterminowe 778 208,17 815 950,71
       1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 778 208,17 815 950,71
           a) w jednostkach kontrolowanych     
           b) w pozostałych jednostkach      
           c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  778 208,17 815 950,71
                 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych 778 208,17 497 134,81
                 - inne środki pieniężne   318 815,90
       2. Inne inwestycje krótkoterminowe     
      
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 11 071,26 126 425,59
      
      

Aktywa razem 918 446,41 1 054 986,28
      
   
   
   
PASYWA   
  Stan pasywów na dzień: 
Wyszczególnienie pasywów 31.12.04 31.12.05 

1 2 3 
      

A. FUNDUSZ WŁASNY 845 952,91 796 911,50
      
      
    I. Fundusz statutowy 99 947,98 55 509,12
      
    II. Fundusz zasobowy     
      
    III. Fundusz z aktualizacji wyceny     
      
    IV. Fundusz rezerwowy      
              
    V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat 
ubiegłych 340 921,05 746 004,93
             
    VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za 
rok obrotowy 405 083,88 -4 602,55
             
      - w tym działalności statutowej 317 993,01 -94 278,28
      
    VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość 
ujemna)     
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B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA  72 493,50 258 074,78
      
      
    I. Rezerwy na zobowiązania     
      
    II. Zobowiązania długoterminowe      
      
    III. Zobowiązania krótkoterminowe 72 493,50 32 178,06
        1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych     
        2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec 
pozostałych jednostek 72 493,50 32 178,06
           a) kredyty i pożyczki     
           b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartosciowych     
           c) inne zobowiązania finansowe     
           d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w 
okresie wymagalności 31 721,89 30 768,91
                 - do 12-tu miesięcy 31 721,89 30 768,91
           e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw     
           f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. i 
innych świadczeń 39 433,06 70,60
           g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń     
           h) inne zobowiązania 1 338,55 1 338,55
        3. Fundusze specjalne     
      
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 225 896,72
        1. Ujemna wartośc firmy     
        2. Inne rozliczenia międzyokresowe   225 896,72
      

Pasywa razem 918 446,41 1 054 986,28
      

 
STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR   
ul. Szpitalna 5/5   
00-031 Warszawa   
NIP: 525-21-88-951   
   

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. 

   
  okres poprzedni okres bieżący 

Wyszczególnienie  31.12.04 31.12.05 
1 2 3 
      

A. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ         1 841 621,83             1 230 064,10    
      
    I.  Składki brutto określone statutem                     320,00    
    II. Inne przychody określone statutem         1 841 621,83             1 229 744,10    
         - całość otrzymanych przychodów statutowych w okresie         1 841 621,83             1 451 427,82    
      
      
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH         1 212 619,71             1 186 801,93    
      
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ             629 002,12                  43 262,17    
    (dodatni lub ujemny) (A-B)     
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D. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,      
     USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW              89 197,12                  99 849,98    
      
    I.   Przychody netto ze sprzedaży produktów              46 655,37                  49 612,98    
    II.  Przychody ze sprzedaży usług              42 541,75                  50 237,00    
    III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     
      
E. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW     
    I MATERIAŁÓW                  5 139,75    
      
    I.    Koszt wykonania sprzedanych produktów                  5 139,75    
    II.  Koszt wykonania sprzedanych usług     
    III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     
      
F. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (D-E)              89 197,12                  94 710,23    
      
G. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE (OGÓLNOADMINISTRACYJNE)            246 804,31                190 039,03    
     - w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej            243 967,87                184 665,69    
       1. Amortyzacja     
       2. Zużycie materiałów                 4 659,90                  22 199,48    
       3. Zużycie energii                   458,07       
       4. Usługi obce            235 984,90                127 509,23    
       5. Podatki i opłaty                   879,87                       177,12    
       6. Wynagrodzenia                 2 538,33                  33 652,23    
       7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                  5 421,97    
       8. Podróże służbowe                2 283,24       
       9. Koszty reprezentacji i reklamy     
     10. Pozostałe koszty                  1 079,00    
      
H. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I      
     GOSPODARCZEJ (C+F-G)            471 394,93     -           52 066,63    
      
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE                     20,36                          0,63   
     - w tym działalności statutowej                    20,36                          0,63    
    I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych     
     - w tym działalności statutowej     
    II. Dotacje     
     - w tym działalności statutowej     
    III. Inne pozostałe przychody operacyjne                    20,36                          0,63    
     - w tym działalności statutowej                    20,36                          0,63    
      
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                      4,84                             -      
     - w tym działalności statutowej                      4,84                             -      
    I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych     
     - w tym działalności statutowej     
    II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych     
     - w tym działalności statutowej     
    III. Inne pozostałe koszty operacyjne                      4,84      
     - w tym działalności statutowej                       4,84      
      
K. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)            471 410,45     -           52 066,00    
     - w tym działalności statutowej            385 049,77       
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1 2 3 
      

L. PRZYCHODY FINANSOWE              11 814,89                  47 463,45    
     - w tym działalności statutowej              11 084,70                  47 124,61    
    I. Odsetki              11 814,89                  15 489,50    
     - w tym działalności statutowej              11 084,70                  15 150,66    
    II. Inne                31 973,95    
     - w tym działalności statutowej                31 973,95    
      
Ł. KOSZTY FINANSOWE              78 141,46                              -      
     - w tym działalności statutowej              78 141,46                              -      
    I. Odsetki     
     - w tym działalności statutowej     
    II. Inne              78 141,46       
     - w tym działalności statutowej              78 141,46       
      
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I     
     GOSPODARCZEJ (K+L-Ł)            405 083,88     -             4 602,55    
     - w tym działalności statutowej   -           94 278,28    
      
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH     
    (N.I. - N.II)     
     - w tym działalności statutowej     
    I. Zyski nadzwyczajne      
     - w tym działalności statutowej     
    II. Straty nadzwyczajne      
     - w tym działalności statutowej     
      
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-/+N)            405 083,88     -             4 602,55    
     - w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej            317 993,01     -           94 278,28    
      
P. PODATEK DOCHODOWY     
      
R. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P)            405 083,88     -             4 602,55    
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INFORMACJA DODATKOWA 
 

Do sprawozdania finansowego 
�STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR� 
za okres 01.01.2005 � 31.12.2005 

 
 
 
Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031549 dnia 18.04.2002, podmiot także 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców. 
 
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadziło Biuro Rachunkowe �TAXUS� Anna Pyrz z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Toruńskiej 70/59.  
 
Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 obejmujący 12 kolejnych miesięcy. 
Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).  
 
Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, 
samoorganizującego się społeczeństwa. 
 
Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich 
poprzez:  
 

• zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i 
innymi ruchami obywatelskimi, 

• tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania 
informacji,  

• wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi 
sektorami: w tym administracji, biznesu i mediów,  

• inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla 
społeczeństwa obywatelskiego. 

 
 

 
I. Opis stosowanych zasad rachunkowości. 
 
Ustalono zasady rachunkowości na rok 2004 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 
września 1994 r. z późn. zmianami. 
 

Środki trwałe  

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków 
trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe 
umarzane są metodą liniową.  
 
Wartość środków trwałych  i wyposażenia, które zostały przeznaczone do działalności statutowej, jest 
amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie oddania ich w użytkowanie oraz 
odnoszona na fundusz zasobowy.  
 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach 
rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach.  
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Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 
zapłacie. 
Przyjmuje się również rozwiązanie, że na koniec roku obrotowego podlegają odpisaniu w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych drobne należności nie przekraczające 50 zł. Uzasadnione jest to 
tym, że przewidywane koszty postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń 
pracowników zajmujących się ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i 
telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od nominalnych kwot tych drobnych należności. Wyrażone 
w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie:  
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka � w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań. 
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień � w przypadku 
pozostałych operacji.  
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.  
 

Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia po kursie:  
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka � w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań. 
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień � w przypadku 
pozostałych operacji.  
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 
Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych. 
Inne �środki pieniężne� przeznaczone do odsprzedaży, albo utrzymane do daty wykupu w celu 
uzyskania odsetek, wycenia się według ceny rynkowej.  
  

Fundusz własny 

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub 
pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, 
tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej 
działalności statutowej.  
 
 
II. Noty 
Za rok 2005. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 � 
31.12.2005. 
 
 

1. Przychody z działalności statutowej 01.01.05 � 31.12.05 
    Składki brutto określone statutem 320,00 
    Inne przychody określone statutem 1.222.364,10 
    - Dotacje 1.443.727,82 
    - Zwrot kosztów � Noty księgowe        7.700,00 
    - Przeniesienie dotacji na rok 2006   -221.683,72 
 1.229.744,10 

 
   

Dotacje otrzymane w roku 2005: 
   
  

  1. Fundacja im. Batorego 253.200,00 
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      Przeniesiono na przychody roku 2006 -1.599,99 
  2. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 716.749,30 
      Przeniesiono na przychody roku 2006 -199.000,00 
  3. PHARE RSO � uzupełnienie 79.826,52 
  4. PFRON 37.800,00 
      Przeniesiono na przychody roku 2006 -15.248,00 
  5. UNDP 26.878,00 
  6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 20.000,00 
  7. Ministerstwo Polityki Społecznej 188.900,00 
  8. Fundacja Inicjatyw Społ.Ekonom. 19.000,00 
      Przeniesiono na przychody roku 2006 -5.835,73 
  9. Fundacja MOTT 101.374,00 

 
 
 

2. Koszty realizacji zadań statutowych 01.01.05 � 31.12.05 
    Koszty realizacji zadań statutowych 1.186.801,93 
 1.186.801,93 

 
 

3. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 
    towarów i materiałów  

01.01.05 � 31.12.05 

    Przychody ze sprzedaży produktów 49.612,98 
    - sprzedaż broszur 34.966,50 
    - sprzedaż stojaków do broszur      540,98 
    - sprzedaż gazety ngo.pl  14.105,50 
    Przychody ze sprzedaży usług 50.237,00 
    - sprzedaż usług reklamowych 15.350,00 
    - informatycznych 33.938,00 
    - ogłoszenia w portalu www      949,00 
 99.849,98 

 
 

4. Koszty administracyjne 01.01.05 � 31.12.05 
    Koszty administracyjne 190.039,03 
    - Zużycie materiałów    22.199,48 
    - Zużycie energii       
    - Usługi obce 127.509,23 
    - Podatki i opłaty        177,12 
    - Wynagrodzenia    33.652,23 
    - Ub.społeczne i inne świadczenia     5.421,97 
    - Pozostałe koszty     1.079,00 
 190.039,03 

 
 
 
Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w 
ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków z działalności 
gospodarczej. 
 
 
 

5. Pozostałe przychody operacyjne 01.01.05 � 31.12.05 
    - zaokrąglenia  0,63 
 0,63 

 
 
 
Ujęcie wynikowe 
 
 

6. Przychody finansowe 01.01.05 � 31.12.05 
    Przychody � Odsetki uzyskane 15.495,39 
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- odsetki na koncie bankowym ze  
środkami z dział. gospodarczej 

     338,84 

- odsetki na koncie bankowym ze 
środkami z działalności statutowej 

15.156,55 

Koszty � odsetki karne       - 5,89 
 15.489,50 

 
 
Ujęcie wynikowe 
 

7. Koszty/przychody finansowe 01.01.05 � 31.12.05 
    Koszty - Różnice kursowe  - 42.588,71 
    Przychody � Różnice kursowe 74.562,66 
 31.973,95 

 
 
Powstałe różnice kursowe zaistniały wyłącznie na operacjach z działalności statutowej. 
 
 
8. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.05 � 31.12.05 
 
  

Wyszczególnienie Programy    
komputerowe 

 I. Wartość początkowa  

Stan na początek roku 35.033,44 
Zwiększenia 0,00 
Zmniejszenia 0,00 
Stan na koniec roku 35.033,44 

 II. Umorzenie  

Stan na początek roku 19.820,32 
Zwiększenia 7.433,50 
Zmniejszenia 0,00 
Stan na koniec roku 27.253,82 
III. Wartość księgowa 7.779,62 

 
 
 
9. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.05 � 31.12.05 
 

Wyszczególnienie Urządzenia techniczne 
i maszyny 

Pozostałe środki 
Trwałe 

 I. Wartość początkowa   

Stan na początek roku 217.493,91 11.026,10 
Zwiększenia 0,00 0,00 
Zmniejszenia 0,00 0,00 
Stan na koniec roku 217.493,91 11.026,10 

 II. Umorzenie   

Stan na początek roku 132.759,05 11.026,10 
Zwiększenia 37.005,36 0,00 
Zmniejszenia 0,00 0,00 
Stan na koniec roku 169.764,41 11.026,10 
III. Wartość księgowa 47.729,50 0,00 

 
 
 

10. Należności krótkoterminowe 01.01.05 � 31.12.05 
      Należności z tytułu dostaw i usług 44.346,00 
      Należności z tyt.zwrotu VAT i ZUS 12.754,86 
      Inne rozrachunki z pracownikami 0,00 
      Pozostałe należności 0,00 
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 57.100,86 
 

11. Środki pieniężne 01.01.05 � 31.12.05 
      Środki pieniężne w kasie 829,20 
      Środki pieniężne w banku 496.305,61 
      Inne środki pieniężne 318.815,90 
      - PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIEN. FIO 218.976,42 
      - ARKA BZ WBK OBLIGACJI FIO   99.839,48 
 815.950,71 

 
 

Środki pieniężne w banku: 496.305,61 
 

  1/ Konto bankowe Millennium 3104 3626                       16.013,17 
  2/ Konto bankowe Millennium 3104 3741                                147.149,60 
  3/ Konto bankowe Millennium 3410 8166                                       723,53 
  4/ Konto bankowe Millennium 3450 1989                                           0,87 
  5/ Konto bankowe Millennium 3607 7572                                   22.757,42 
  6/ Konto bankowe Millennium 3730 7230                                 210.677,10 
  7/ Konto bankowe Millennium 4177 0123                                   71.667,34 
  8/ Konto bankowe Millennium 4342 8251                                            0,32 
  9/ Konto bankowe Millennium 4555 3690                                         689,92 
10/ Konto bankowe Millennium 45553743                                      26.626,34 

 
 

12. Krótkoterm. Rozliczenia międzyokresowe 01.01.05 � 31.12.05 
      Vat naliczony w następnym okresie 1.074,83 
      Przen. Koszty programów do rozl. w 2006
      - F.Batorego � TRUST Strategiczny 
      - PAFW (faktura otrzymana w 2006) 
      - EQUAL � do refundacji 

125.350,76 
   1.220,00 
      130,54 
124.000,22 

       126.425,59 
 
 

13 Fundusze własne 01.01.05 � 31.12.05 
      Fundusz zasobowy � z aktywów trwałych 55.509,12 
      Wynik finansowy z lat ubiegłych  746.004,93 
      Wynik finansowy netto roku obrotowego -4.602,55 
 796.911,50 

 
 

14. Zobowiązania krótkoterminowe 01.01.05 � 31.12.05 
      Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 30.768,91 
      Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,  
      ubezpieczeń społecznych. 

70,60 

      Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 
      Inne rozrach. z pracownikami 1.338,55 
      Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0,00 
 32.178,06 

 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług    (Zobowiązania krótkoterminowe) 
  
1/ LEGA                                                                                                               
7.564,00 
2/ Roband                                                                                                                 
24,80 
3/ GEMIUS S.A.                                                                                                   
14.640,00 
4/ KSIĄŻKI I STRONY G.LASZUK                                                                            
3.172,00 
5/ BLUEPACK J.DOBRZAŃSKI                                                                                 
2.413,77 
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6/ SELEWICZ KAMIL                                                                                              
1.000,00  
7/ WSPÓŁDZIELNIA                                                                                                  
130,54 
8/ SPLOT                                                                                                              
1.800,00 
 
 
 
 
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych:  
 
1/ PDOF PIT-4 za XII/2005                         70,60 
 
 
15.  Zatrudnienie w roku obrotowym 2005. 
 
 

Wyszczególnienie: Przeciętna liczba zatrudnionych 
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę 16 

 
 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 

 
 
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów 
kwotę 1.054.986,28 zł, zamknął się stratą (nadwyżką kosztów nad przychodami)  o wartości  
4.602,55 zł.  
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