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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. 
 

Organizacje pozarządowe, które są silne i kompetentne, umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów 
przez ludzi oraz odpowiadają naturalnej potrzebie samorealizacji i przez to wpływają na poprawę jakości życia 
całego społeczeństwa 
 
Cele te Stowarzyszenie Klon/Jawor realizuje przez prowadzenie 3 programów: Informacja Społeczna, Badania, 
Portal. 
 
Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 2000 r.  Wcześniej działaliśmy jako Bank Informacji o Organizacjach 
Pozarządowych Klon/Jawor, który  powstał w roku 1990 przy Fundacji �Bez Względu na Niepogodę�. 
 

 Zespół w 2004 roku 
Dyrektor 
Urszula Krasnodębska 
Program Portal 
Alina Gałązka   � koordynatorka, redaktorka 
Magda Bogdaniuk  � redaktorka 
Magda Dobranowska  � dziennikarka 
Małgorzata Borowska � dziennikarka 
Marcin Dadel  � odpowiedzialny za kontakty zewnętrzne portalu, rozwój technologiczny portalu   
Piotr Plenik   �  informatyk 
Patryk Szajer  � administrator serwerów, sieci (stały współpracownik) 
Program Badania 
Marta Gumkowska  � koordynatorka 
Jakub Wygnański  � ekspert  
Jan Herbst  � badacz 
Justyna Szołajska � badacz 
Program Informacja Społeczna 
Renata Niecikowska  � koordynatorka 
Rafał Kowalski   � redaktor serii Poznaj Swoje Prawa 
Lena Kosowska   � informator (pracownik Informatorium) 
Beata Kwiatkowska  � informator (pracownik Informatorium) 
Aneta Krawczyk   � informator (stały współpracownik) 
Monika Chrzczonowicz  � informator (pracownik Informatorium) 
Wojtek Lipiński   � administrator bazy danych 
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Program Informacja Społeczna 
 
 

 
 

 
Cel Programu Informacja Społeczna 
Dostarczanie informacji na tematy socjalne i prawne dla organizacji i o organizacjach. 
Cel ten Program osiąga przez realizacje projektów: serie wydawnicze Poznaj Swoje Prawa, Warto Wiedzieć 
Więcej, serwis pomocspoleczna.ngo.pl, Telegazeta, Informatorium z Infolinią. 
  

Seria �Poznaj Swoje Prawa 
 
Seria �Poznaj Swoje Prawa� �  to wszechstronny system informacji na temat uprawnień poszczególnych grup 
społecznych (zwłaszcza zagrożonych marginalizacją) oraz organizacji i instytucji niosących im pomoc. W jego 
ramach powstają opracowania socjalno-prawne, które są dystrybuowane w formie broszur, plakatów, informacji w 
Telegazecie TVP 2, artykułów prasowych i przez serwis pomocspoleczna.ngo.pl w portalu www.ngo.pl. 
Opracowania te trafiają za pośrednictwem instytucji i organizacji pomocy społecznej do osób indywidualnych.  
 
Seria �Poznaj Swoje Prawa� jest wydawana przez Stowarzyszenie Klon/Jawor nieprzerwanie od 1997 roku. Do 
końca roku 2004 zostało przygotowanych ponad 33 tytułów opracowań, wydanych w nakładzie ponad 1 mln 
egzemplarzy.  
 

Tytuły i nakłady broszur z serii �Poznaj Swoje Prawa� opracowanych i wydanych w 2004 roku 
 

1. �Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy� (wydanie VI, nakład 4000 egz.) 
2. �Świadczenia rodzinne� � wydanie I (nakład 16000 egz.) 
3. �Niepełnosprawni � podstawowe uprawnienia i ulgi� (wydanie VIII, nakład 8000 egz.) 
4. �Obywatel w urzędzie� (wydanie II, nakład 5000 egz.) 
5. �Bezrobotni � pomoc, rejestracja, uprawnienia� (wydanie VII, nakład 11000 egz.) 
6. �Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej� (wydanie VIII, 8000 egz.) 
7. �Seniorzy � usługi opiekuńcze� (wydanie IV, nakład 4000 egz.) 
8. �Niepełnosprawni � orzecznictwo rentowe i pozarentowe� (wydanie VI, dodruk 3000 egz.) 
9. �Niepełnosprawni � podatki 2004� (wydanie I, nakład 8000 egz.) 
10. �Niepełnosprawni � sanatoria i turnusy rehabilitacyjne� (wydanie VI, nakład 5000 egz.) 
11. �Niepełnosprawni � zmiany w prawie 2004� (wydanie I, nakład 8000 egz.) 
12. �Bezdomni � gdzie szukać pomocy na terenie Warszawy i okolic� (wydanie VII, nakład 3000 egz.) 
13. �Bezdomni � zmiany w prawie 2004� (wydanie I, nakład 3000 egz.) 
14. "Bezdomni � podstawowe uprawnienia" (wydanie III, nakład 3000 egz.) 
 

 
Łączny nakład wszystkich broszur w 2004 roku wyniósł 89000  egzemplarzy. 
 
W 2004 roku zaktualizowano też tytuł �Prawo do odmowy służby wojskowej�. Tytuł opublikowano tylko w 
Internecie w serwisie pomocspoleczna.ngo.pl. 
 

Tytuły i nakłady plakatów z serii �Poznaj Swoje Prawa� opracowanych i wydanych w 2004 roku 
 

1. �Świadczenia rodzinne� (nakład 6000 egz.) 
2. �Niepełnosprawni � podstawowe uprawnienia i ulgi� (nakład 6000 egz.) 
3. �Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej� (nakład 6000 egz.) 
4. �Bezdomni � gdzie szukać pomocy na terenie Warszawy i okolic� (nakład 1000 egz.) 
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Blok �Poznaj Swoje Prawa� w Telegazecie 
 
Wzorem lat poprzednich (szósty rok) kontynuowano współpracę z redakcją ogólnopolskiej Telegazety (Program II 
TVP). W czerwcu 2004 roku blok, decyzją redakcji Telegazety TVP, został ograniczony do 10 numerów i zaczął 
ukazywać się na stronach 175-184 (wcześniej na stronach 175-199). Stało się tak w związku z redukcją numerów 
Telegazety, która objęła wszystkie bloki w publicznej telewizji. Blok �Poznaj Swoje Prawa� nadal jednak pozostaje 
jednym z największych tematycznych bloków w Telegazecie telewizji publicznej. W bloku �Poznaj Swoje Prawa� 
w Telegazecie w 2004 roku przygotowaliśmy ok. 15 aktualizacji � wszystkie spowodowane były licznymi 
zmianami w prawie i koniecznością szybkiego przekazania świeżych informacji czytelnikom Telegazety. 
 

Serwis internetowy pomocspoleczna.ngo.pl 
 
Serwis skierowany do pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy 
społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także do osób 
indywidualnych, które mogą tu znaleźć informacje o swoich podstawowych uprawnieniach w opracowaniach z 
serii "Poznaj Swoje Prawa". W serwisie znajdują się także bieżące wiadomości z dziedziny pomocy społecznej, 
informacje o szkoleniach, odbywających się konferencjach, spotkaniach i seminariach ważnych dla organizacji i 
instytucji środowiska pomocy społecznej w całym kraju oraz aktualne wskaźniki ważne dla pracowników 
placówek pomoc społecznej.  
Średnia liczba wizyt w miesiącu w serwisie pomocspoleczna.ngo.pl  wyniosła 17 133. 
 
W serwisie wiadomości � w kategorii �pomoc społeczna� opublikowano 850 nowych wiadomości o tematyce 
socjalnej, w tym najczęściej informowano o: 
 

1. Świadczeniach rodzinnych (ok. 38 wiadomości) 
2. Nowej ustawie o pomocy społecznej (ok. 40 wiadomości) 
3. Nowej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ok. 25 wiadomości) 

W 2004 roku w serwisie szczególną uwagę poświęcono też następującym tematom: 
1. Plan Hausnera (28 informacji) 
2. Likwidacja funduszu alimentacyjnego (14 informacji) 
3. Organizacje pozarządowe w nowej ustawie o pomocy społecznej (11 informacji) 
4. Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego � projekt ustawy (8 informacji) 
5. Nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (7 informacji) 
6. Przyszłość warsztatów terapii zajęciowej � (7 informacji) 
7. Waloryzacja świadczeń (6 informacji) 
8. Standardy usług rynku pracy (3 informacje) 

 
Na bieżąco aktualizowano opracowania z serii �Poznaj Swoje Prawa�. Stała, bieżąca aktualizacja w serwisie 
dotyczyła następujących tytułów opracowań z serii PSP: 

• �Prawo do odmowy służby wojskowej� 
• �Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy� 
• �Świadczenia rodzinne� 
• �Niepełnosprawni � podstawowe uprawnienia i ulgi� 
• �Niepełnosprawni � orzecznictwo rentowe i pozarentowe� 
• �Obywatel w urzędzie� 
• �Bezrobotni � pomoc, rejestracja, uprawnienia� 
• �Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej� 
• �Seniorzy � usługi opiekuńcze� 
• �Niepełnosprawni � podatki 2004� 
• �Niepełnosprawni � sanatoria i turnusy rehabilitacyjne� 
• �Bezdomni � gdzie szukać pomocy na terenie Warszawy i okolic� 
• �Bezdomni � zmiany w prawie 2004� 
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W sekcji �Wskaźniki� gromadzone są najważniejsze wskaźniki mające znaczenie dla osób niepełnosprawnych 
oraz korzystających z różnych form pomocy. Są to wysokości poszczególnych zasiłków, dodatków i świadczeń, 
kryteria dochodowe, wysokości rent, czy odszkodowań, dochody powodujące zawieszanie rent/emerytur itp.  
W 2004 roku zaktualizowano wskaźniki ok. 45 razy. 
 
Na stronie głównej serwisu opracowano nowe sekcje: "Polecamy w serwisie", "Nowe opracowania", "Nie 
przegap", które ułatwiają, szczególnie stałym czytelnikom, poznawanie dynamicznych zasobów serwisu.  
 
Jesienią 2004 roku w serwisie ukazała się nowa sekcja (stworzona przez Sieć Wspierania Organizacji 
Pozarządowych SPLOT) poświęcona zatrudnieniu socjalnemu. Można w niej znaleźć aktualne informacje  
o regulacjach związanych z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz o odbywających się szkoleniach związanych  
z tym tematem. 
 

Dystrybucja broszur z serii �Poznaj Swoje Prawa� 
 
Broszury skierowane są bezpośrednio do osób indywidualnych szukających pomocy informacyjnej,  w tym do 
osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Do osób tych trafiamy poprzez instytucje i organizacje, które 
specjalizują się w świadczeniu różnych form wsparcia. W odpowiedzi na zamówienia przesłano bezpłatne 
broszury z serii �Poznaj Swoje Prawa� m.in. do (wymieniono tylko te placówki, które otrzymały większą ilość 
broszur tzn. od 100 do 1000 egz., i więcej � łącznie do wymienionych placówek przekazaliśmy ok. 10000 egz. 
broszur): 

- Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą � Gliwice 
- PFRON � Oddział Opolski 
- Fundacja Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów � Konstancin-Jeziorna 
- Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa �Bardziej Kochani� � Warszawa 
- Fundacja Aktywnej Rehabilitacji � Warszawa 
- Centrum Usług Opiekuńczo-Socjalnych �Ośrodek Nowolipie� � Warszawa 
- OPS Praga Południe � Warszawa 
- Fundacja na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych �Synapsis� 
- Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową � Warszawa 
- Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 
- OPS Żoliborz � Warszawa 
- Stowarzyszenie �Otwarte Drzwi� 
- Bielańska Poradnia Rodzinna � Warszawa 
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola Urzędu m. st. Warszawy - Warszawa 
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Wydział Polityki Społecznej � Warszawa 
- Towarzystwo Pomocy Biednym i Potrzebującym � Łowicz 
- Stowarzyszenie Promocji Literatury Wśród Osób Niepełnosprawnych � Gdańsk 
- Caritas Diecezji Kieleckiej � Kielce 
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych � Kamień Krajeński 
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski � Ostrów Mazowiecka 
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z M.P.D. � Poznań 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji � Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych - Warszawa 

 
Broszury były też regularnie dostarczane do warszawskich Punktów Informacyjnych BUSOLA (wybranych 10 
warszawskich placówek pomocowych, w których na specjalnych stojakach wykładane są broszury). Łącznie 
otrzymały one ok.12000 egz. broszur.  
 
Rozdystrybuowaliśmy też 6000 broszur i 1000 plakatów z danymi o placówkach dla osób bezdomnych, łącznie 
trafiły one do ok. 250 placówek na terenie Warszawy i okolic. 
 
Nasze wydawnictwa, w ramach masowych wysyłek otrzymały wszystkie najważniejsze rodzaje placówek 
pomocowych i samorządowych w całym kraju (razem ok. 6000 placówek). Wysyłaliśmy pojedyncze egzemplarze 
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broszur i plakatów m.in. do: 
- ośrodków pomocy społecznej,  
- powiatowych centrów pomocy rodzinie,  
- urzędów pracy, 
- urzędów gmin i powiatów, 
- wydziały polityki społecznej w urzędach wojewódzkich i regionalnych ośrodków polityki społecznej.  

 
Do oddziałów i centrali Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazaliśmy ok. 8000 
egz. broszur. 
 
Broszury rozsyłane były również do osób indywidualnych w odpowiedzi na listy i telefony � łącznie, poprzez 
Informatorium dla organizacji pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, do 1500 osób 
indywidualnych zgłaszających się po pomoc informacyjną trafiło ok. 10000 egz. broszur (w tym do osób 
niepełnosprawnych dotarło ok. 4000 egz. broszur). 
 

Informatorium z Infolinią 
 
Informatorium z infolinią � forma dystrybucji informacji dla organizacji i o organizacjach. 
Informatorium to miejsce, do którego można przyjść, zadzwonić lub napisać i uzyskać informację o organizacjach 
pozarządowych, a także poradę informatora lub eksperta (m.in. prawnika, księgowego) w kwestiach związanych 
z działalnością organizacji lub sposobem zakładania fundacji czy stowarzyszenia.  
 
W 2004 roku udzielono w Informatorium 6745 porad. Oznacza to ponad 2-krotny wzrost liczby 
zarejestrowanych klientów od 2001 roku (w 2001 roku takich kontaktów było 3076). 

• Organizacje pozarządowe zgłaszały się po informacje 2240 razy (łącznie skontaktowało się 
z Informatorium 2013 organizacji), a osoby indywidualne 4505 razy (łącznie było to 4148 osób). 

• 33% kontaktów Informatorium stanowiły kontakty z organizacjami, natomiast 67% kontakty ze 
zgłaszającymi się do nas osobami indywidualnymi. 

• Należy zaznaczyć że w grupie klientów Informatorium będących osobami indywidualnymi rejestrowane 
są też kontakty z osobami, które zgłaszają się do Informatorium z pytaniami związanymi z tym, że zakładają one 
nową organizację. W 2004 roku zgłosiły się do nas 655 nowo powstające organizacje (w 2003 roku zgłosiły 
się 222 nowo powstające organizacje), przy czym blisko 200 z nich kontaktowało się z Informatorium minimum 2 
razy � razem odnotowano więc kontakt z nowo powstającymi organizacjami 832 razy. 
Tematyka porad i informacji 

• Najczęściej pytania były związane z zawartością/obsługą portalu www.ngo.pl (2044 pytania). 
• 1982 razy odpowiedzi na zadawane Informatorom pytania wiązały się z wydaniem materiałów 

drukowanych (głównie były to broszury z serii: �Warto Wiedzieć Więcej� oraz �Poznaj Swoje Prawa�). 
• 1807 pytań było związanych z uprawnieniami i problemami prawnymi organizacji i osób indywidualnych.  
• 1744 pytań dotyczyło podania adresów innych organizacji/instytucji. 
• Odpowiedzieliśmy na ponad 1000 pytań związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego (w tym 

większość pytań dotyczyła zasad rejestracji statusu pożytku publicznego). 
• Blisko 700 pytań było związanych z niepełnosprawnością (np. informacje o możliwej pomocy dla osób 

niepełnosprawnych organizowanej przez osoby niepełnosprawne, adresy placówek działających na rzecz tej 
grupy, wysyłka informacji o uprawnieniach w postaci broszur z serii �Poznaj Swoje Prawa�). 

• Na pytania związane z zakładaniem organizacji, w tym także rejestracją organizacji w KRS, 
odpowiadaliśmy 394 razy. 
 
Najczęstszą formą kontaktu była, zarówno wśród osób indywidualnych, jak i organizacji, rozmowa telefoniczna 
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(2625 telefonów). Poza tym często klienci Informatorium zgłaszali się osobiście � w 2004 roku zarejestrowaliśmy 
979 wizyt osobistych.  W 2004 roku odpisaliśmy na 989 listów przysłanych drogą pocztową oraz na 1654 listy 
przysyłane drogą elektroniczną (odpowiedzi na e-maile przychodzące na adres: info@ngo.pl). 
 
Z pomocy Informatorium w 2004 roku skorzystało 2013 organizacji, 4148 osób indywidualnych, 655 nowo 

powstających organizacji. 
 

Z Infolinii 0-801 646 719 skorzystało w 2004 roku 2900 osób. 
 
W 2004 roku Informatorium uczestniczyło w ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej Statusu Pożytku Publicznego 
przeprowadzonej w dniach 29 listopada � 10 grudnia 2004 roku. 
W 2004 roku z Informatorium współpracowało 15 wolontariuszy, którzy m.in. odpowiedzieli na 609 listów od 
organizacji i instytucji z prośbą o informacje, wpisywali dane (w tym adresowe) do bazy danych o organizacjach 
pozarządowych, wpisywali ankiety nadsyłane przez organizacje z informacjami o swojej działalności. Poza tym, w 
ramach prac Informatorium, 5 wolontariuszy pomagało w aktualizacji danych w ogólnopolskiej bazie organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. 
 
Prace Informatorium wspierała prawniczka (która odpowiadała na pytania prawne organizacji pozarządowych) 
oraz osoba specjalizująca się w księgowości organizacji pozarządowych (prowadząca serwis ksiegowosc.ngo.pl), 
która odpowiadała na pytania organizacji związane z prowadzeniem księgowości w organizacjach 
pozarządowych. 

Seria �Warto Wiedzieć Więcej� (3w) 
 
Seria �Warto Wiedzieć Więcej� (3w)  -  to publikacje adresowane do organizacji pozarządowych. Wydawcą 3w 
jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, zaś autorami poszczególnych tytułów są eksperci związani z trzecim sektorem.  
Broszury tłumaczą w przystępny sposób podstawowe zagadnienia ważne dla organizacji pozarządowych (np. 
prawne, finansowe, dotyczące zarządzania personelem) oraz przybliżają podstawowe fakty o trzecim sektorze 
(np. raporty z badań). Ich zawartość jest regularnie aktualizowana. 
 

Seria istnieje i jest wydawana nieprzerwanie od 2001 roku. Przez ten okres, do roku 2004 roku, w �Warto 
Wiedzieć Więcej� wydano 37 tytułów opracowań w nakładzie blisko 210 tys. egzemplarzy. 

Tytuły i nakłady broszur z serii �Warto Wiedzieć Więcej� opracowane i wydane w 2004 roku 
1.  �Inwestycje finansowe organizacji pozarządowych � wybrane przykłady" (wydanie I, nakład 5000 egz.) 
2. �Jak napisać statut fundacji?" (wydanie II, nakład 3000 egz.) 
3. �Jak napisać statut stowarzyszenia?" (wydanie II, nakład 3000 egz.) 
4. �Jak współpracować z administracją publiczną" (wydanie I, nakład 5000 egz.) 
5. �Jak współpracować z administracją publiczną" (wydanie II, nakład 3000 egz.) 
6. �Jak założyć fundację?" (wydanie IV, nakład 3000 egz.) 
7. "Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?" (wydanie II, nakład 5000 egz.) 
8. �Jak zostać organizacją pożytku publicznego?" (wydanie I, nakład 5000 egz.) 
9. �Jak zostać organizacją pożytku publicznego?" (wydanie II, nakład 5000 egz.) 
10. �Senior, osoba niepełnosprawna i poborowy służby zastępczej jako pracownicy organizacji pozarządowej" 

(wydanie I, nakład 2000 egz.) 
11. �Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (wydanie III, nakład 5000 egz.) 
12. �Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej" 

(wydanie III, nakład 5000 egz.) 
13. �Zbiórki publiczne" (wydanie I, nakład 2000 egz.) 
14. �Zamówienia publiczne� (wydanie I, nakład 2000 egz.) 
15. �Pinokio, czyli plan inteligentnego numerowania oznaczania kont i opisywania rachunków w organizacjach 

pozarządowych� (wydanie I, nakład 3000 egz.) 
16. Wolontariat, Filantropia i 1% - Raport z Badania 2004 (Stowarzyszenie Klon/Jawor) (wydanie I,  3000 egz.) 
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Łączny nakład wszystkich broszur w 2004 roku wyniósł prawie 60000 egzemplarzy. 
Broszury były dystrybuowane wśród organizacji m.in. przez Ośrodki Sieci SPLOT, na różnego rodzaju 
spotkaniach, szkoleniach oraz wraz z gazeta.ngo.pl. 
 

Serwis prawo.ngo.pl 
 
Serwis jest aktualizowany na bieżąco i powstaje jako odpowiedź na pytania stawiane przez organizacje i 
kierowane do Informatorium. Zawartość serwisu stanowią opracowania prawne dotyczące różnych aspektów 
działania organizacji pozarządowych � podstawowe informacje z serii �Warto Wiedzieć Więcej� (3w), dotyczące 
m.in.: 
- zakładania fundacji, stowarzyszeń i federacji,  
- zasad pisania statutów fundacji i stowarzyszeń, 
- rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,  
- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
- zasad współpracy z administracją publiczną w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego, 
- zasad kontroli i nadzoru nad organizacjami pozarządowymi,  
- zakończenia działalności przez stowarzyszenia i fundacje, 
- współpracy z wolontariuszem, 
- zarządzania finansami, 
- organizowania zbiórek publicznych, 
- prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację, 
- organizowania zgromadzeń publicznych. 
 
W 2004 roku w serwisie znalazły się (w formacie pdf, do samodzielnego wydruku), wszystkie aktualne tytuły z 
serii �Warto Wiedzieć Więcej� oraz opracowania dostępne tylko w postaci internetowej (nie zostały wydrukowane 
w formie broszur 3w): 

1. �Zgromadzenia publiczne� 
2. �Ustawa o ochronie danych osobowych a organizacje pozarządowe� 

 
W serwisie znajdują się także: 
- teksty najważniejszych aktów prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych w naszym 

kraju, 
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w tym ponad 70 najczęściej zadawanych pytań związanych z 

ustawą o działalności pożytku publicznego, 
- wiadomości związane z bieżącymi wydarzeniami prawnymi zmian w prawie oraz o ważnych konferencjach, 

spotkaniach, szkoleniach dla organizacji pozarządowych. 
 
W 2004 roku serwis prawo.ngo.pl, współpracował z: 
- serwisem ksiegowosc.ngo.pl 
- serwisem pozytek.ngo.pl 
- serwisem Zapytaj eksperta (informatorium.ngo.pl) - pozwala on czytelnikom portalu znaleźć odpowiedzi na 

podstawowe pytania związane m.in. z rozpoczynaniem działalności przez organizacje. Poprzez serwis 
(specjalnie opracowany formularz) można zadać też pytanie, na które odpowiada pracownik Informatorium 
lub ekspert. 

- Instytutem Spraw Publicznych, który od kwietnia 2004 roku prowadzi monitoring zmian zachodzących w 
prawie związanych z działalnością organizacji pozarządowych i zebrane informacje publikuje w portalu 
www.ngo.pl i wiadomościach serwisu prawo.ngo.pl. 

W okresie od lipca do września z serwisem prawo.ngo.pl współpracowała wolontariuszka � studentka prawa, 
która pomagała w aktualizacji treści stron serwisu oraz pisaniu tekstów z serii 3w i PSP. 
 
Średnia liczba wizyt w miesiącu w serwisie prawo.ngo.pl wyniosła 24 340 
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Bazy danych w portalu www.ngo.pl 

 
Bazy danych w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl zawierają informacje o ponad 68 000 
organizacjach i wybranych instytucjach. 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. 
 
Na stronie www.bazy.ngo.pl znajdują się m.in.: 

- baza organizacji pozarządowych 
- baza organizacji pożytku publicznego (z pełnym opisem działalności i numerem konta) 
- baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych 
- baza organizacji i instytucji działających na polu pomocy społecznej 
- ponad 20 uporządkowanych tematycznie baz instytucji szczebla rządowego i samorządowego 

 
Łatwa w użyciu wyszukiwarka pozwala przeszukiwać bazy m.in. po nazwie, województwie, polach i opisie 
działań. 
Liczba rekordów 1.01.2004 - 63000 
Liczba rekordów 1.02.2005 � 69976 
 
Data aktualizacji 
(status) 

Liczba rekordów we wrześniu 
2004 

Liczba rekordów 1.02.2005 

   
2004 6057 11990 
2003 10147 10700* 
2002 8595 5863 
2001 4531 4319 
2000 3137 1057 
Archiwum*  Ok. 32000 36047 
Suma rekordów w bazie Ponad 65000 69976 
 
W 2004 roku była zmieniana szata graficzna baz danych oraz wprowadzono podział na typy obiektów w bazie 
danych. Zwiększyło to i polepszyło w znacznym stopniu jej czytelność i łatwość w nawigacji. Powstało też 
Archiwum � czyli ta część bazy, która zawiera rekordy z datą aktualizacji sprzed 2000 roku oraz rekordy 
organizacji już niedziałających, ze złymi danymi adresowymi. Część bazy zwana archiwum została kolorem 
szarym odróżniona od części zaktualizowanej. 
Średnia liczba wizyt w miesiącu w bazach danych wyniosła 33 409 
 

Ogólnopolska baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych  
i chorych 

 
Baza ta jest częścią systemu baz danych w portalu www.ngo.pl. To doskonałe źródło informacji dla osób 
indywidualnych oraz organizacji i instytucji zajmujących się poradnictwem, pomocą, opieką, rehabilitacją, terapią. 
W bazie znajdują się m.in.: 

• informacje o działalności ponad 8700 organizacji pozarządowych pomagających osobom 
niepełnosprawnym, chorym i uzależnionym, w tym również o jednostkach terenowych organizacji 
ogólnopolskich  

• informacje adresowe ponad 5 000 instytucji, takich jak domy i ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 
centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady 
aktywności zawodowej, zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, pełnomocnicy ds. osób 
niepełnosprawnych i wiele innych 

 
W 2004 roku kontynuowaliśmy pracę nad (tworzoną od 2003 r., w ramach Europejskiego Roku Osób 
niepełnosprawnych), ogólnopolską bazą organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i chorych, aktualizując zebrane już informacje i poszerzając bazę o nowe organizacje i 
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instytucje. Ogółem w 2004 r. zaktualizowano (w wyniku wysyłki 4500 ankiet, 1000 monitów telefonicznych 
oraz wysyłki maili z prośbą o dane) dane o 8971 placówkach, w tym o 4271 organizacjach i 4700 
instytucjach znajdujących się w bazie. 
 
Baza zawiera dane teleadresowe m.in. następujących instytucji: 

• ośrodki pomocy społecznej (2538 rekordów), 
• powiatowe centra pomocy rodzinie (397), 
• domy pomocy społecznej (925), 
• pełnomocnicy ds. niepełnosprawnych przy urzędach i uczelniach (49), 
• oddziały i centrala PFRON (17) 
• hospicja (265),  
• środowiskowe domy samopomocy (410), 
• warsztaty terapii zajęciowej (378), 
• zakłady aktywności zawodowej (11), 
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (301), 
• społeczne (wojewódzkie) rady ds. niepełnosprawnych (16). 

 
Organizacje, które przekazały dane o swojej działalności (jako nagrodę za odesłanie wypełnionej ankiety) 
otrzymały ok. 18 tys. egz. broszur z serii "Poznaj Swoje Prawa" i 3w (wysyłki w listopadzie/grudniu 2004 r.). 
 
Od 2003 roku prowadzenie bazy finansuje PFRON (program Partner), w 2004 roku aktualizację mazowieckiej 
części bazy organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych sfinansował Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki. 
 
Na stronach serwisu www.pomocspoleczna.ngo.pl znalazł się baner informujący o istnieniu bazy, zachęcający do 
aktualizacji danych o swojej organizacji/instytucji (baner ukazywał się też na pierwszej stronie portalu www.ngo.pl 
oraz w serwisie www.mazowsze.ngo.pl). Opracowaliśmy nową, przyjaźniejszą dla użytkowników, szatę graficzną 
wyszukiwarki (widoczna na stronach: www.pomocspoleczna i www.bazy.ngo.pl) służącej do przeszukiwania 
zasobów bazy i mechanizm pozwalający na internetową aktualizację danych. 
 
Została wydrukowana (nakład 3 tys. egz.) ulotka informująca o istnieniu i zasobach internetowej bazy organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, która dotarła m.in. do oddziałów PFRON oraz do 
organizacji, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z aktualizacją danych. 
W serwisie pomocspoleczna.ngo.pl utworzyliśmy specjalną podstronę poświęconą prowadzonemu projektowi 
oraz bazie (informacje o projekcie, możliwość skorzystania z wyszukiwarki, informacje o sponsorach etc.). 
 

W końcu grudnia 2004 r. w internetowej, ogólnie dostępnej bazie znalazło się 13998 rekordów, w tym: 
8740 organizacji pozarządowych i 5258 instytucji. 
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Program Portal 
 
 
 
 
 

Cele 
1. gromadzenie i dystrybucja informacji  

- o organizacjach, ruchach obywatelskich i prowadzonych przez nie działaniach (serwis wiadomości; baza 
danych) 

- dla organizacji i ruchów obywatelskich (użytecznych w ich pracy: poradnictwo, �twarde teksty� � takie jak 
teksty broszur i aktów prawnych, zawarte głównie w serwisach portalu) 

- włączanie się w kampanie społeczne, obywatelskie, interwencje, akcje (zaangażowany �głos sektora�) 
2. tworzenie i udostępnianie platformy komunikacji (ogłoszenia, komentarze, sonda) 
3. usługi promocyjne i reklamowe dla organizacji lub skierowane do organizacji 
4. usługi internetowe (free.ngo.pl, grupy.engo.pl). 
 
 W 2004 roku działania Programu Portal były skupione głównie na budowaniu marki portalu, rozwoju już 
funkcjonujących usług i działań oraz rozwoju technologicznym narzędzi, na których portal jest utrzymywany. 
W marcu 2004 roku portal www.ngo.pl został w całości przeniesiony na platformę programistyczną Cyklotron. 
Proces ten wymagał znacznych nakładów pracy ze względu na zastosowanie zupełnie nowej, nieużywanej 
technologii. Wdrażanie tak dużych narzędzi informatycznych, jak Cyklotron, niesie za sobą wiele zagrożeń, które 
w roku 2004 były na bieżąco niwelowane (głównie usuwane były błędy funkcjonalne, które nie zostały 
wychwycone na wcześniejszym etapie testów). 
W lipcu 2004 przeprowadzony został audyt technologiczny, który wskazał słabości techniczne stworzonego 
oprogramowania. Zostały one usunięte w toku prac programistycznych. Obecnie Cyklotron jest stabilną 
platformą, dzięki której Stowarzyszenie utrzymywać będzie portal oraz rozwijać swoje usługi w długoletniej 
perspektywie. 
We wrześniu uruchomiony został system statystyczny portalu GEMIUS, dzięki któremu możliwe jest 
otrzymywanie stałych, rzetelnych, porównywalnych danych. 
W grudniu przeprowadzono drugi audyt portalu � formalno-prawny. 
 

Prowadzenie portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl 
 

Oglądalność portalu www.ngo.pl 
       

  Wizyty Zmiana Użytkownicy Zmiana Odsłony Zmiana 

Wrzesień 188312 0% 120502 0% 962195 0% 
Październik 230948 18,46% 152902 21,19% 1214974 20,81% 
Listopad 249808 7,55% 169021 9,54% 1169048 -3,93% 
Grudzień 255703 2,31% 174404 3,09% 1137533 -2,77% 
Łącznie 924771 28,32% 616829 33,81% 4483750 14,11% 

 
W portalu funkcjonuje już 50 serwisów tematycznych i regionalnych 
 
Lista Serwisów na Portalu www.ngo.pl i ich opiekunów 
 

SERWISY TEMATYCZNE 
1. co to jest III sektor? - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
2. badania III sektora  - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
3. audyt - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
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4. ewaluacja - Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
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, Stowarzyszenie 

na rzecz FIP 
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. zapytaj eksperta - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
25. dzieci ulicy - Fundacja dla Polski 
26. jakie państwo? - Stowarzyszenie Szkoła Liderów 
27. open borders - Fundacja Batorego 
28. finanse � Teresa Zagrodzka  (w trakcie budowy) 

 
 

SERWISY REGIONALNE 
29. Dolny Śląsk - Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Wałbrzych 
30. Kujawsko-pomorskie - Stowarzyszenie Motyka 
31. Lubelskie - Lubelski Ośrodek Samopomocy 
32. Łódzkie - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" 
33. Mazowsze - Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
34. Podkarpacie - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CEWOP 
35. Podlaskie - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 
36. Pomorskie - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 

Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
37. Śląsk - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
38. Warmia i Mazury - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
39. Wielkopolska - Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
40. Zachodniopomorskie - Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych 
41. Lubuskie � Stowarzyszenie Verte 
42. Małopolskie 
43. Świętokrzyskie 
44. Opolskie 
 
SERWISY FUNKCJONALNE PORTALU 
45. wiadomosci � Stowarzyszenie Klon/Jawor 
46. ogłoszenia - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
47. forum.ngo.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
48. portal.ngo.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
49. promocja.ngo.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor 
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Oglądalność serwisów regionalnych 
 

 wim wielkopolska d.slask lodzkie kuj-pom lubelskie 
wrzesień 1536 2256 1496 1248 253 1369 

październik 2326 2910 1753 2114 854 1328 
listopad 3889 2867 1949 1717 619 1651 
grudzień 3535 2015 2012 1655 620 1452 

wzrost między 
wrześniem a 

grudniem 130% -11% 34% 33% 145% 6% 
dynamika 
wzrostu w 
ostatnim 
miesiącu 25% -20% 12% -2% 6% 0% 

 

 slask mazowsze pomorskie podlaskie 
podkarpack

ie 
zachodniop

omorskie 
wrzesień 1299 1512 915 763 564 553 

październik 1626 1594 951 662 544 605 
listopad 1659 1441 1205 778 664 1082 
grudzień 1633 1507 1136 918 798 889 

wzrost między 
wrześniem a 

grudniem 26% 0% 24% 20% 41% 61% 
dynamika 
wzrostu w 
ostatnim 
miesiącu 5% 0% 8% 18% 24% 14% 

 
Największą oglądalność wśród serwisów tematycznych odnotowano w serwisie prawo.ngo.pl  
 

 

Serwis 
pomoc 

społeczna 

Serwis 
prawo 

Serwis 
księgowość Serwis 

pożytek

Serwis 
ue.ngo.pl

Bazy danych Serwis 
wiadomości

Średnia liczba 
wizyt na dobę  

743 1031 657
617

185 1317 3415

Średnia liczba 
wizyt na tydzień 

4341 6300 3471
2494

1143 7544 20665

Średnia liczba 
wizyt na miesiąc  

17193 24340 13098
8246

4591 29760 85193

 
 
Portal jako platforma komunikacji i wymiany informacji  
Użytkownicy portalu aktywnie tworzą jego zasoby informacyjne (dodając wiadomości) oraz biorą udział. w 
dyskusjach i wymianach opinii, które mają miejsce w portalu (sondy, komentarze, fora dyskusyjne).  Mogą też 
skorzystać z bezpłatnego systemu ogłoszeń drobnych. 
W 2004 roku użytkownicy portalu 

- dodali w portalu 1032 komentarze,  
- wzięli udział w 629 dyskusjach,  
- przeprowadzono 23 sondaże, w  których łącznie oddano ponad 8000 głosów  
- dodali 3657 ogłoszeń (tj. ok. 99% wszystkich dodanych ogłoszeń) i 3035 wiadomości  (tj. ok. 75% 

wszystkich dodanych wiadomości) 
 
Serwis wiadomosci.ngo.pl i serwis ogloszenia.ngo.pl 
Najdynamiczniejszym serwisem portalu jest codziennie aktualizowany serwis wiadomości. Informacje w nim 
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zawarte dotyczą wszystkich dziedzin sektora pozarządowego i życia społecznego. Są dodawane zarówno przez 
samych użytkowników, jak i tworzone przez dziennikarzy portalu. 
Serwis ogłoszeń drobnych umożliwia osobom związanych z trzecim sektorem zamieszczenie bezpłatnego 
ogłoszenia.  
 
W serwisach tych  w 2004 roku opublikowano łącznie: 
 
 9071 informacji, w tym 5414 wiadomości i 3677 ogłoszeń. 
 
Tematyka podejmowana w serwisie wiadomosci.ngo.pl  
Tematy podejmowane w portalu dotyczą: 

- strategicznych spraw całego trzeciego sektora oraz zagadnień społecznych i obywatelskich na poziomie 
ogólnopolskim 

- spraw regionalnych ( w ramach serwisów regionalnych) 
- ciekawych inicjatyw, modelowych rozwiązań, wzorów wartych rozpowszechnienia  
- informacje organizujące życie trzeciego sektora typu ogłoszenia o konferencjach, szkoleniach czy 

konkursach grantowych 
 
Przykłady kampanii informacyjnych i akcji przeprowadzonych w 2004 roku  

 
- Wybory do Komitetów Monitorujących i Sterujących programami operacyjnymi, którymi zarządza 

Ministerstwo Gospodarki 
- Przedreferendalna akcja informacyjna temat programów wyborczych komitetów (razem ze 

Stowarzyszeniem na rzecz FIP) 
- Kampania Tak w referendum (wsparcie technologiczne) 
- Równanie na równość (z Fundacją Partners) 
- Kampania informacyjna o pożytku (razem z siecią SPLOT) 
- Współpraca medialna z Gazetą Wyborczą �Jak pomagać� (wkładka do Wysokich Obcasów) 
- Początek akcji informacyjnej na temat Konsultacji Narodowego Planu Rozwoju 
- Kontrowersje wokół Equal 
- Współpraca medialna z Gazetą Wyborczą Dzień wolontariusza (wkładka do wydań ogólnopolskich) 

 
Prenumerata 
Prenumerata wiadomości  i ogłoszeń jest wysyłana 2 razy w tygodniu przez e-mail do 6671 elektronicznych 
skrzynek pocztowych 
 
Rozkład  zamówionych prenumerat 
najważniejsze wiadomości ngo.pl 860 
wszystkie wiadomości ngo.pl 3071 
dolnośląskie  231 
kujawsko-pomorskie  134 
łódzkie  141 
lubelskie  156 
lubuskie  73 
małopolskie  254 
mazowieckie 535 
opolskie 112 
podkarpacka 133  
podlaskie 102 
pomorskie 180 
śląskie 263 
świętokrzyskie 93 
warmińsko-mazurskie 135 
wielkopolskie 185 
zachodniopomorskie 146 
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Usługi promocyjne portalu 
Udostępniając na zasadzie barterowej usługi promocyjne, portal buduje markę ngo.pl w środowisku organizacji 
pozarządowych. Usługi te polegają na obejmowaniu patronatami zdarzeń pozarządowych i wymianie bannerów 
oraz informacji. 
 
W 2004 portal ngo.pl objął 20 patronatów medialnych 

- Międzynarodowe Warsztaty 5. Letnia Akcja Teatralna 2004 (Stowarzyszenie Druga Strefa � Teatr 2) � 
12 lipca � 30 września 2004  

- Nagroda FRDL (FRDL) � 3 czerwca � 24 września 2004 (kontynuacja) 
- Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską (Pro Publico Bono) � 1 czerwca � 19 listopada 2004 

(kontynuacja) 
- Letnia Szkoła Liderów (Stowarzyszenie Szkoła Liderów) � 5 maja � 31 grudnia 2004 (kontynuacja) 
- Seniorzy w UE (ARFP) � 14 kwietnia � 30 września 2004 (kontynuacja)  
- Kongres Pomorskich Organizacji Pozarządowych (FOP) � 31 maja � 4 lipca 2004 (zakończenie) 
- Debaty �Jakie państwo?� (kontynuacja) 2 lutego 2004 � 4 listopada 2004 
- Międzynarodowe Warsztaty 5. Letnia Akcja Teatralna 2004, Teatr Druga Strefa � 12 lipca � 30 września 

2004 
- Kampania �Polska bez barier� +Akcja Parkingowa (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji) � 16 sierpnia � 

10 października 2004 
- Monitoring obietnic wyborczych 2001 (Fundacja Batorego) 3 sierpnia � 1 października 2004 
- Nagroda FRDL i 15-lecie FRDL � 3 czerwca � 23 września 2004 
- Festiwal Sztuki Bezdomnej, Cieszyn, (Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być razem) � 1 września � 7 

października 2004 
- Collegium Civitas � studia podyplomowe (12 sierpnia � 25 września 2004; laureat konkursu 

przeprowadzonego w portalu dostał bezpłatny indeks na studia, dwie osoby rabat na czesne) 
- Barwy Wolontariatu 2004 (24 września � 9 października) 
- Danone Podziel się posiłkiem (9 września � 26 października 2004) 
- Podziel się darem � Bank drugiej ręki (27 września � 11 października) 
- Bezdyskusyjny klub dyskusyjny  
- Jesień Inicjatyw Pozarządowych (mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie � lokalne FIP-y) 21 września � 26 

października 2004  
- Cykl konferencji Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa  

europejskiego, Fundacja Pomóż i Ty, Gdynia [kongres NGOs+ UE, 04.2004] � od 2 września 2004 do 
16 kwietnia 2005 

 
 

Użytkownicy portalu 
Użytkownicy według województw: 
 
Województwo         Użytkownicy % 
1  woj. mazowieckie  61629  25.9  
2  woj. śląskie  29872  12.6  
3  woj. małopolskie  22347  9.4  
4  woj. dolnośląskie  21131  8.9  
5  woj. wielkopolskie  19149 8.0 
6  woj. pomorskie  13762  5.8  
7  woj. lubelskie  12999  5.5  
8  woj. łódzkie  12051  5.1  
9  woj. kujawsko-
pomorskie  

10776 4.5 

10  woj. warmińsko-
mazurskie  

9751 4.1 

11  woj. 
zachodniopomorskie  

8897 3.7 
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12  woj. podkarpackie  7954  3.3  
13  woj. lubuskie  2750  1.2  
14  woj. podlaskie  2097  0.9  
15  woj. opolskie  1626  0.7  
16  woj. świętokrzyskie  1183 0.5 
 
Stali współpracownicy portalu  
 

- Liczba korespondentów regionalnych: 28. Dwie najlepsze korespondentki zostały za swa pracę 
nagrodzone: Ewa Krawczyk, Joanna Żondłowska. 

 
- Stali autorzy. W 2004 roku udało się pozyskać stałych autorów i  są to: Marzena Mendza-Drozd, Ewa 

Kolankiewicz, Piotr Frączak, Teresa Zagrodzka. Kontynuowana jest współpraca z Janem Wygnańskim 
(jako autorem). Autorzy są ekspertami w swoich dziedzinach. 

 
- Wolontariusze. W 2004 serwis wiadomości współpracował z 6 wolontariuszami przy redagowaniu 

newsów i innymi pracami w portalu  
 
Poza tym kilkadziesiąt organizacji i osób indywidualnych stale i regularnie współpracuje przy tworzeniu zasobów 
informacyjnych  portalu. 
 

Gazeta 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.  
Oprócz odnoszących się do aktualnych problemów i napisanych przystępnym językiem poradnikowych tekstów 
formalno-prawnych w gazeta.ngo.pl znaleźć można: lekcje w Strukturalnej Miniszkółce, podczas których 
objaśniane są tajemnice funduszy strukturalnych, kolekcje ciekawych inicjatyw, zajawki ciekawych wydarzeń, w 
tym konferencji i konkursów grantowych 
Łącznie wydano 12 numerów czasopisma w nakładzie 2000 każdy numer. Gazeta.ngo.pl dostępna jest od 5 
numeru w prenumeracie. Udało się zdobyć około 1000 prenumeratorów. 
 

Cyklotron, usługi informatyczne 
 
Obecnie system Cyklotron udostępnia następujące narzędzia: 

- kalendarz; 
- fora dyskusyjne; 
- sondaże; 
- komentarze do dokumentów; 
- repozytoria plików; 
- galerie zdjęć; 
- ogłoszenia; 
- systemy wewnętrznego obiegu dokumentów w redakcji portalu; 
- periodyki i biuletyny. 

 
W roku 2004 kontynuowane były prace testowe nad Cyklotronem oraz nad jego dalszym rozwojem 
funkcjonalnym, wydajnościowym. Od 2004 roku narzędzie to zostało upublicznione: na platformie Cyklotron 
działa portal www.ngo.pl, portal niepelnosprawni.info oraz w trybie testowym około 20 stron domowych 
organizacji.  
Ze względu na nieustający rozwój nowych technologii, także Cyklotron będzie narzędziem stale rozwijanym.  
Utworzona została Rada Programowa. Jej zadaniem jest określanie kierunków rozwoju Cyklotronu. Jej główne 
działania w 2004 roku związane były z wyznaczaniem dróg osiągania stabilności systemu Cyklotron.  
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Podsumowując: w roku 2004 główny nacisk został położony na dopracowanie Cyklotronu oraz usuwanie błędów 
pojawiających się w trakcie jego użytkowania. Doprowadzenie Cyklotronu do wymaganej stabilności daje obecnie 
możliwość na poświęcenie prac w całości nad rozwojem tego narzędzia. 
We współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania zorganizowany został półroczny kurs dla 
studentów tej uczelni w ramach przedmiotu �Zarządzanie witryną internetową�. Efektem tej współpracy było 
wyszkolenie 60 studentów z wykorzystania CMS portalu oraz stworzenie trzech stron dla organizacji 
pozarządowych w tym narzędziu. W roku 2005 współpraca będzie kontynuowana.  
 
Grupy dyskusyjne (grupy.engo.pl) 
Grupy są narzędziem umożliwiającym grupową komunikację przez Internet. W 2004 roku poprawiona została ich 
wydajność Dzięki temu zarządzanie tym narzędziem oraz możliwość dokonywania modyfikacji jest znacznie 
łatwiejsza. 
W 2004 założono 169 grup dyskusyjnych.  
 
Usługi free.ngo.pl 
W 2004 roku zasadnicza część usług świadczona była nadal na platformie free.ngo.pl, ktora umożliwia założenia 
konta pocztowego i konta strony www.  W ramach tej usługi założono 1701 kont. 
 
Współpraca zagraniczna w dziedzinie NT 
W 2004 roku stworzony został portal organizacji pozarządowych w Mołdawii. Funkcjonuje on na tej samej 
platformie informatycznej co portal polski � Cyklotron. W ramach wspólnego przedsięwzięcia odbyły się cztery 
wizyty studyjne: 2 w Polsce i 2 w Mołdawii. Projekt zyskał przychylność polskiego ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, które dofinansowało powstanie portalu w ramach programu pomocy rozwojowej. W rozwoju 
portalu www.ngo.pl brali udział specjaliści Lokalnych Grup Ekspertów z Dolnego Śląska. 
System  Cyklotron został przetłumaczony na język angielski.  
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Program Badania 
 
 

 

 
 

Cel  
 
Dostarczanie rzetelnych danych i pogłębionej wiedzy o sektorze pozarządowym na podstawie badań aktywności 
obywatelskiej, organizacji pozarządowych i ich otoczenia.  
 
 
W 2004 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor realizowało założenia I Modułu programu Trzeci Sektor "Budowanie 
przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla organizacji pozarządowych" we współpracy z Instytutem 
Spraw Publicznych w ramach Programu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for Civil Society in Central 
& Eastern Europe i Fundację im. Stefana Batorego.. 
 
W 2004 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor po raz drugi zrealizowało badanie �Kondycja sektora organizacji 
pozarządowych w Polsce� na reprezentatywnej próbie stowarzyszeń i fundacji (pierwsze tego typu badanie 
przeprowadzone zostało w 2002 roku). Jego wyniki są podstawnym źródłem wiedzy o kondycji sektora 
pozarządowego i jego relacjach z otoczeniem. Wiedza ta stanowiła wielokrotnie punkt wyjścia przy formułowaniu 
strategii rozwoju sektora, wspomagała proces budowana dobrych relacji z partnerami, a także pozwoliła dotrzeć 
do opinii publicznej 
 
Partnerzy badania 
Dwóch partnerów zgodziło się partycypować w kosztach badania, co pozwoliło zebrać fundusze niezbędne do 
jego przeprowadzenia (partnerzy: Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, 
Departament Pożytku Publicznego w MPS). Współpraca z trzecim partnerem (Regionalnym Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska) polegała na udostępnieniu mu  związanego z badaniem 
know-how - kwestionariusza, a także na wylosowaniu próby badawczej dla podobnego badania obejmującego 
organizacje z województwa pomorskiego. 

Stworzenie kwestionariusza 
Powstał kwestionariusz, który w ostatecznej formie ma ok. 130 pytań i porusza najważniejsze kwestie z punktu 
widzenia oceny kondycji organizacji pozarządowych. Ostateczny kształt kwestionariusza wydaje się też 
optymalny z punktu widzenia zbierania jak największej ilości istotnych danych, przy jednoczesnym szacunku dla 
czasu respondenta. W ¾ przypadków wywiad nie trwał dłużej niż 1,5 godziny (dane na podstawie informacji od 
ankieterów), zaś sytuacja wywiadu nie była bardzo uciążliwa - ponad 4/5 ankieterów ocenia jako znaczną szansę, 
że respondenci zgodzą się wziąć udział w badaniu po raz kolejny.   
Kwestionariusz był konsultowany z partnerami badania, a także z organizacją Partners Polska � moduł dotyczący 
szkoleń i potrzeb tzw. infrastrukturalnych; PAF PIO � moduł na temat zarządzania finansami; ekspertem od 
badań kwestionariuszowych z firmy SMG/KRC� pod kątem poprawności metodologicznej. Większość ich uwag 
została uwzględniona. 
 
Przeprowadzenie pilotażu badania 
Pilotaż został przeprowadzony w 40 krakowskich organizacjach. Wykonali go studenci wydziału socjologii 
Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera.  
 
Próba  
W trakcie konsultacji z ekspertem � metodologiem specjalizującym się w doborze próby - ustalono, że próba 
powinna być skonstruowana w taki sam sposób, jak w badaniu z 2002 roku i losowana z tego same operatu � 
rejestru REGON. Zachowanie takiej samej struktury próby jest właściwe z punktu widzenia porównywalności 
danych. Ostatecznie wylosowana została reprezentatywna próba organizacji pozarządowych pozwalająca na 
formułowanie na podstawie badania wniosków na temat całego sektora pozarządowego w Polsce i pewne ogólne 
wnioski na temat charakterystyki regionów. 
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 Realizacja badania 
W celu wybrania firmy, która zaproponuje najkorzystniejsze warunki realizacji badania opracowano zapytanie 
ofertowe, które następnie zostało wysłane do czterech potencjalnych realizatorów badania, Ostatecznie umowa 
została podpisana z Zakładem Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, na którego korzyść 
przemawiało doświadczenie z prowadzenia analogicznego badania w 2002 roku i najkorzystniejsza cena. 
Realizacja badania trwała od połowy czerwca do połowy września 2004 roku (umowa z ZBN PTS na realizację 
badania i stworzenie na podstawie zebranych danych bazy w programie SPSS została podpisana 11 czerwca, 
zaś sprawozdanie zdawczo-odbiorczy 1 października 2004 roku). 
 
 
Analiza i ekspozycja danych 
Na podstawie zebranych danych opracowano: 
! raport zawierający pogłębioną analizę dotychczasowych kontaktów polskich organizacji 

pozarządowych ze strukturami UE, ich planów, obaw i nadziei związanych ze zmianą sytuacji Polski w 
Europie (przede wszystkim związanych z korzystaniem z funduszy unijnych), a także opinii na temat grantów 
globalnych. 

! podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, które zaprezentowane zostały w gazecie.ngo.pl, w  
numerze 12 i dłuższy artykuł w numerze 14; 

! artykuł na temat opinii organizacji pozarządowych o ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie � gazeta.ngo.pl numer specjalny o statucie pożytku publicznego (rozdystrybuowany w ok. 10 
tys. egzemplarz); 

! raport �Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw Pozarządowych � wybrane wyniki 
najnowszych badań Stowarzyszenie Klon/Jawor�. Był on dystrybuowany w trakcie konferencji 
zorganizowanych przez Kancelarię Premiera 8 grudnia (250 egzemplarzy) i konferencji zorganizowanej przez 
Departament Pożytku Publicznego MPS 9 grudnia 2004r. (300 egzemplarzy).  

 
INDEKS SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 
Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego jest międzynarodowym programem badawczym koordynowanym i 
promowanym przez CIVICUS - ponadnarodową sieć organizacji pozarządowych, działającą na rzecz rozwoju 
działań obywatelskich na całym świecie. W marcu 2003 Stowarzyszenie Klon/Jawor zostało krajowym 
koordynatorem tego projektu i w ten sposób Polska stała się jednym z ok. 60 krajów, w których w latach 
2003/2005 jest on realizowany. Głównym celem Indeksu jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o 
społeczeństwie obywatelskim w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie, a także zgromadzenie 
danych umożliwiających spojrzenie na społeczeństwo obywatelskie z perspektywy globalnej. 
 
Rada Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego 
Powołana została Rada Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego (12 przedstawicieli sektora i środowiska 
akademickiego, a także badaczy aktywności lokalnej), która na pierwszym spotkaniu oceniła metodologię 
Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego i na podstawie wstępnej wersji raportu Indeks Społeczeństwa 
Obywatelskiego przedyskutowała możliwe źródła danych, które zasilą pracę nad ostatecznym raportem. 
 
Analiza mediów 
Przeprowadzono analizę mediów, polegającą na systematycznej obserwacji wybranych mediów opiniotwórczych 
(papierowych i elektronicznych) w określonym czasie, przy użyciu zestandaryzowanej metody pomiaru ilości, 
struktury i zawartości informacji na temat trzeciego sektora. Przy jej realizacji pracowała grupa studentów ISNS, 
którzy odbyli w ten sposób odbyli staż w programie Badania.  
 
Na podstawie analizy ok. 100 gazet (siedem tytułów z ok. czterech tygodni) powstał zbiór 570 wiadomości na temat 
organizacji lub działań społeczeństwa obywatelskiego opublikowanych w objętym monitoringiem okresie. Zostały 
one opisane ze względu na tematyczny kontekst artykułu, obszar działania i sposób przedstawienia organizacji, 
której dotyczą, ważności artykułu, a także przyporządkowane jednemu z 72 wskaźników, wokół których 
zorganizowana została metodologia Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. W wakacyjnym numerze 
gazety.ngo.pl ukazał się artykuł przedstawiający wstępną analiza wyników analizy mediów drukowanych.  
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Analiza zebranego materiały pozwoliła na podsumowanie wizerunku organizacji pozarządowych w ogólnopolskich 
mediach informacyjnych w pierwszej połowie 2004 roku. Nie ulega wątpliwości, że pełną wartość zgromadzonego 
materiału będzie można docenić dopiero po zrealizowaniu kolejnej analizy mediów, która pozwoli sformułować 
pierwsze wnioski nad pożądanymi zmianami wizerunku organizacji. 
 
Zbieranie danych 
Przez cały rok identyfikowane były istniejące źródła danych na temat społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 
społecznej, w tym na temat na temat działalności społecznej Kościoła i uczestnictwa w organizacjach 
kościelnych, związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i przedsiębiorców.  
Projekt jest kontynuowany w 2005 roku. 
 

BADANIE WOLONTARIATU, FILANTROPII I 1% 
 
Po raz czwarty, we współpracy z firmą SMG/KRC A Millward Brown Company i Stowarzyszeniem Centrum 
Wolontariatu w Warszawie zrealizowane zostało badanie ankietowe na reprezentacyjnej próbie dorosłych 
Polaków na temat wolontariatu, filantropii i członkostwa w organizacjach pozarządowych, a także deklarowanej 
gotowości przekazywania 1% podatków na rzecz organizacji.  
Raport z badania opublikowany został w serii broszur 3w �Wolontariat, filantropia i 1% - raporty z badań 2004� 
(3000 egzemplarzy).  
Dane z badania stały się obiektem zainteresowania mediów, były kilkakrotnie przytaczane w dziennikach i 
tygodnikach (Gazeta Stołeczna, Przekrój, Życie Warszawy, Rzeczpospolita), a także programach telewizyjnych 
(�Portfel� w TVN24, �Kawa czy herbata�, TV Polonia). 

 
 

MONITORING DZIAŁANIA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
 
W ramach projektu �Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie� zgromadzone 
zostały materiały użyteczne z punktu widzenia założeń przygotowywanego przez Departament Pożytku Publicznego 
MPS Sprawozdania z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
 
W ramach monitoringu przeprowadzono analizę kondycji podmiotów objętych przepisami Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie danych pochodzących z badań zrealizowanych przez 
Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2004 i 2002 roku oraz zleconych ekspertyz (zlecono ekspertyzy na temat: kondycji 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, związków zawodowych oraz organizacji 
pracodawców i samorządów zawodowych).  
 
Zrealizowano badanie współpracy między urzędami administracji publicznej szczebla centralnego i 
wojewódzkiego, a także samorządu regionalnego i organizacjami pozarządowymi. W wyniku badania 
zgromadzono dokładne dane o współpracy z organizacjami pozarządowymi 100 urzędów. Raport z badania 
obejmował analizę form i zakresu współpracy, charakteru uchwał określających relacje pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi i administracją publiczną, w tym w szczególności programów współpracy pomiędzy władzami 
samorządowymi a organizacjami wymaganych Ustawą, procedur i praktyk regulujących współpracę, a także 
problemów we wzajemnych relacjach. 
Dane uzyskane w badaniu zasilą internetową bazę danych. 
 
Podjęto próbę dotarcia do wszystkich samorządów w Polsce przy wykorzystaniu trybu zapytania o informację 
publiczną (zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001., Dz.U.Nr 112, 
poz. 1198), w celu zebrania podstawowych parametrów określających ich współpracę z organizacjami 
pozarządowymi (istnienie rocznego programu współpracy, współpraca finansowa i pozafinansowa). Zapytanie 
zostało wysłanie dwukrotnie (w wersji papierowej i elektronicznej) do wszystkich gmin w Polsce. Do końca 2004 
roku udało się uzyskać  odpowiedzi z 1000 gmin, które stały się podstawą opracowanego raportu o współpracy 
samorządów i organizacji.  
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Podsumowane zostały też inne dane o dotychczasowych skutkach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na podstawie: 

- badania �Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2004� (dane na temat opinii organizacji 
pozarządowych o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i o stosowaniu 
procedur współpracy z wolontariuszami),  

- badania opinii publicznej (o znajomości mechanizmu 1% i gotowości do korzystania z niego), 
- danych o problemach związanych z wejściem w życie przepisów Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zgłaszanych do Informatorium Stowarzyszenia Klon/Jawor, 
- statystycznego profilu Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, w oparciu o dane z bazy danych 

OPP prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.  
 

SERWIS BADANIA III SEKTORA 
W serwisie Badania opublikowane zostały raporty i materiały Stowarzyszenia Klon/Jawor: 
Szkic do Raportu Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego, Wskaźniki Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego, 
�Wolontariat, filantropia i 1% - raporty z badań 2004� czy  �Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych � wybrane wyniki najnowszych badań Stowarzyszenie Klon/Jawor�, a także kilka raportów innych 
ośrodków badawczych. 
Średnia liczba wizyt w miesiącu w serwisie badania  wyniosła 2211 
 

GRUPA BADANIA I INTEGRACJA BADACZY SEKTORA POZARZĄDOWEGO 
 

Grupa Badania III sektora, przez odpowiednie monitorowanie prowadzonych badań oraz wspieranie współpracy 
badaczy, ma wspierać debatę wokół ważnych dla środowiska pozarządowego wydarzeń i badań. Do grupy 
Badania w 2004 roku zapisało się ok. 50 osób (do końca 2004 roku grupa miała niemal 100 członków). Do 
konsultacji członkom grupy został przekazany kwestionariusz do badania �Kondycja sektora organizacji 
pozarządowych 2004� i �Lupa � monitoring współpracy między administracją publiczną a organizacjami 
pozarządowymi�, a także lista wskaźników Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. W grupie odbyła się 
dyskusja na temat wymieniania się opiniami/recenzjami ukazujących się książek na temat sektora 
pozarządowego. 
 
Stworzony został formularz służący opisowi działań badawczych i rozesłany do wszystkich osób, które w ciągu 
ostatniego roku zgłaszały się do Klonu z pytaniami �badawczymi�. Formularz został też umieszczony w serwisie 
Badania III sektora i grupie Badania. 
Zespół programu Badania brał udział w Zjedzie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w trakcie którego zebrał 
informacje o podejmowanych badaniach społeczeństwa obywatelskiego. W poświęconej tematowi badań 
społeczeństwa obywatelskiego grupie roboczej zaprezentowany został Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 
jako metoda porządkowania danych, a także grupa Badania jako miejsca komunikacji między badaczami.  
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Sprawozdanie finansowe 2004 
 

   
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. 

AKTYWA   
  Stan aktywów na dzień:   
Wyszczególnienie aktywów 31.12.03 31.12.04 

1 2 3 
      
A. AKTYWA TRWAŁE 143 382,24 99 947,98
      
      
    I. Wartości niematerialne i prawne 23 833,07 15 213,12
       1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     
       2. Wartość firmy     
       3. Inne wartości niematerialne i prawne   23 833,07 15 213,12
       4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne         
      
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 119 549,17 84 734,86
       1. Środki trwałe 119 549,17 84 734,86
           a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)     
           b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej     
           c) urządzenia techniczne i maszyny 116 516,99 84 734,86
           d) środki transportu     
           e) inwentarz żywy     
            f) inne środki trwałe 3 032,18   
       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 400 376,36 818 498,43
      
      
    I. Zapasy 0,00 0,00
       1. Materiały     
       2. Półprodukty i produkty w toku     
       3. Produkty gotowe     
       4. Towary     
       5. Zaliczki na poczet dostaw     
      
    II. Należności krótkoterminowe 18 884,00 29 219,00
       1. Należności od jednostek kontrolowanych        
       2. Należności od pozostałych jednostek 18 884,00 29 219,00
           a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 13,00 21 035,00
                 - do 12-tu miesięcy 13,00 21 035,00
           b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych 18 871,00 8 184,00
           c) inne należności     
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           d) należności dochodzone na drodze sądowej     
      
    III. Inwestycje krótkoterminowe 378 129,67 778 208,17
       1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 378 129,67 778 208,17
           a) w jednostkach kontrolowanych     
           b) w pozostałych jednostkach      
           c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  378 129,67 778 208,17
                 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 378 129,67 778 208,17
                 - inne środki pieniężne     
       2. Inne inwestycje krótkoterminowe     
      
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 362,69 11 071,26
      
      

Aktywa razem 543 758,60 918 446,41
      
   
   
   
PASYWA   
  Stan pasywów na dzień: 
Wyszczególnienie pasywów 31.12.03 31.12.04 

1 2 3 
      

A. FUNDUSZ WŁASNY 484 303,29 845 952,91
      
      
    I. Fundusz statutowy 143 382,24 99 947,98
      
    II. Fundusz zasobowy     
      
    III. Fundusz z aktualizacji wyceny     
      
    IV. Fundusz rezerwowy      
              
    V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych   340 921,05
             
    VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy 340 921,05 405 083,88
             
      - w tym działalności statutowej 340 921,05 317 993,01
      
    VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)     
                  
      
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  59 455,31 72 493,50
      
      
    I. Rezerwy na zobowiązania     
      
    II. Zobowiązania długoterminowe      
      
    III. Zobowiązania krótkoterminowe 59 455,31 72 493,50
        1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych     
        2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 59 455,31 72 493,50
           a) kredyty i pożyczki     
           b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych     
           c) inne zobowiązania finansowe     
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           d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 11 927,19 31 721,89
                 - do 12-tu miesięcy 11 927,19 31 721,89
           e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw     
           f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 35 866,80 39 433,06
           g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń     
           h) inne zobowiązania 11 661,32 1 338,55
        3. Fundusze specjalne     
      
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
        1. Ujemna wartośc firmy     
        2. Inne rozliczenia międzyokresowe     
      

Pasywa razem 543 758,60 918 446,41
      
   

 
 

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. 

   
  okres poprzedni okres bieżący 

Wyszczególnienie  31.12.03 31.12.04 
1 2 3 

      
A. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ       1 401 360,91           1 841 621,83    
      
    I.  Składki brutto określone statutem                 520,00                            -    
    II. Inne przychody określone statutem       1 400 840,91           1 841 621,83    

      
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH       1 437 029,10           1 212 619,71    
      
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  -           35 668,19             629 002,12    
    (dodatni lub ujemny) (A-B)     
      

D. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,      
     USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW               89 197,12   
      
    I.   Przychody netto ze sprzedaży produktów               46 655,37   
    II.  Przychody ze sprzedaży usług               42 541,75   
    III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     
      

E. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW     
    I MATERIAŁÓW     
      
    I.    Koszt wykonania sprzedanych produktów     
    II.  Koszt wykonania sprzedanych usług     
    III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

      
F. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (D-E)                          -                89 197,12   
      
G. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE (OGÓLNOADMINISTRACYJNE)            98 868,35             246 804,31    
     - w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej            98 868,35             243 967,87    
       1. Amortyzacja     
       2. Zużycie materiałów               7 406,30                 4 659,90   
       3. Zużycie energii                 810,12                    458,07   
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       4. Usługi obce            80 849,10             235 984,90    
       5. Podatki i opłaty              1 537,49                    879,87   
       6. Wynagrodzenia               2 301,00                 2 538,33   
       7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia              1 819,00     
       8. Podróże służbowe                 2 283,24   
       9. Koszty reprezentacji i reklamy     
     10. Pozostałe koszty              4 145,34     
      

H. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I      
     GOSPODARCZEJ (C+F-G) -         134 536,54             471 394,93    
      
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE           424 706,64                       20,36   
     - w tym działalności statutowej                      20,36   
    I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych     
     - w tym działalności statutowej     
    II. Dotacje     
     - w tym działalności statutowej     
    III. Inne pozostałe przychody operacyjne          424 706,64                       20,36   
     - w tym działalności statutowej                      20,36   

      
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                     0,50                        4,84   
     - w tym działalności statutowej                     0,50                        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                     0,50                        4,84   
     - w tym działalności statutowej                     0,50                        4,84   

      
K. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)          290 169,60              471 410,45    
     - w tym działalności statutowej          290 169,60              385 049,77    
      

1 2 3 

      
L. PRZYCHODY FINANSOWE            50 751,45               11 814,89   
     - w tym działalności statutowej            50 751,45               11 084,70   
    I. Odsetki            15 771,21               11 814,89   
     - w tym działalności statutowej            15 771,21               11 084,70   
    II. Inne            34 980,24     
     - w tym działalności statutowej            34 980,24     

      
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)          340 921,05              405 083,88    
     - w tym działalności statutowej     
      

N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH     
    (N.I. - N.II)     
     - w tym działalności statutowej     
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    I. Zyski nadzwyczajne      
     - w tym działalności statutowej     
    II. Straty nadzwyczajne      
     - w tym działalności statutowej     

      
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-/+N)          340 921,05              405 083,88    
     - w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej          340 921,05              317 993,01    

      
P. PODATEK DOCHODOWY     
      
R. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P)          340 921,05              405 083,88    
      
   
Warszawa dnia 24.03.2005 Zarząd Jednostki 
Anna Pyrz   
   

 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 

Do sprawozdania finansowego 
�STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR� 

za okres 01.01.2004 � 31.12.2004 
 
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 Rachunkowości i Finansów Lakron Polska  Sp. Z o.o., Sp. 
k. mieszczące się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41 do dnia 30.11.2004. Od 09.11.2004 Stowarzyszenie 
powierzyło prowadzenie księgi handlowej firmie Biuro Rachunkowe �TAXUS� Anna Pyrz z siedzibą w Warszawie 
przy ulicy Toruńskiej 70/59.  
 
Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 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. 
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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.  
 

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. 
  
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 2004. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 � 31.12.2004 
sporządzony został w wariancie kalkulacyjnym. 
 

1. Przychody z działalności statutowej 01.01.04 � 31.12.04 
    Składki brutto określone statutem 0,00 
    Inne przychody określone statutem 1.841.621,83 
    - Dotacje 1.830.744,01 
    - Zwrot kosztów � Noty księgowe     10.877,82 
 1.841.621,83 
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Dotacje: 
   
  

  1. Fundacja im. Batorego 650.000,00 
  2. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 574.547,32 
  3. PHARE RSO 278.159,84 
  4. PFRON 68.975,00 
  5. Urząd Miasta 21.800,00 
  6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 25.000,00 
  7. Stowarzyszenie na rzecz FIP 10.042,20 
  8. Sieć Wspierania SPLOT 29.020,00 
  9. Ministerstwo Polityki Społecznej 40.000,00 
10. Freedom House 1.463,15 
11. Fundacja MOTT 131.736,50 

 
 
 

2. Koszty realizacji zadań statutowych 01.01.04 � 31.12.04 
    Koszty realizacji zadań statutowych 1.212.619,71 
 1.212.619,71 

 
 

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

01.01.04 � 31.12.04 

    Przychody ze sprzedaży produktów 46.655,37 
    - sprzedaż broszur 33.679,50 
    - sprzedaż stojaków do broszur  1.352,45 
    - sprzedaż gazety ngo.pl 11.623,42 
    Przychody ze sprzedaży usług 42.541,75 
    - sprzedaż usług reklamowych 42.541,75 
 89.197,12 

 
Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 83,09 % kosztów 
ogółem. 
 

4. Koszty administracyjne 01.01.04 � 31.12.04 
    Koszty administracyjne 246.804,31 
    - Zużycie materiałów      4.659,90 
    - Zużycie energii        458,07 
    - Usługi obce 235.984,90 
    - Podatki i opłaty        879,87 
    - Wynagrodzenia oraz ub.społeczne     2.538,33 
    - Podróże służbowe     2.283,24 
 246.804,31 

 
Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach 
obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków z działalności gospodarczej. 
 
Koszty administracyjne stanowią 16,91 % kosztów ogółem. 
 

5. Pozostałe przychody operacyjne 01.01.04 � 31.12.04 
    Zwrot nie rozliczonej dotacji 20.36 
 20,36 
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6. Pozostałe koszty operacyjne 01.01.04 � 31.12.04 
    - zaokrąglenia VAT 4,84 
 4,84 

 
Ujęcie wynikowe 
 

7. Przychody finansowe 01.01.04 � 31.12.04 
    Przychody - Odsetki uzyskane 11.814,89 

- odsetki na koncie bankowym ze  
środkami z dział. gospodarczej 

    730,19 

- odsetki na koncie bankowym ze środkami z 
działalności statutowej 

11.084,70 

 11.814,89 
 
Ujęcie wynikowe 
 

8. Koszty/przychody finansowe 01.01.04 � 31.12.04 
    Koszty - Różnice kursowe 79.502,34 
    Przychody � Różnice kursowe 1.360,88 
 78.141,46 

 
Powstałe różnice kursowe zaistniały wyłącznie na operacjach z działalności statutowej. 
 
Na dzień bilansowy zarachowano ujemne różnice kursowe z wyceny kont bankowych dewizowych w kwocie 
64.901,35 zł. Powyższa kwota nie została wykazana w deklaracji CIT-8 za rok 2004, gdyż nie stanowi kosztu 
uzyskania przychodu. 
 
9. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.04 � 31.12.04 
 

Wyszczególnienie Programy    
komputerowe 

 I. Wartość początkowa  

Stan na początek roku 29.524,14 
Zwiększenia 5.509,30 
Zmniejszenia 0,00 
Stan na koniec roku 35.033,44 

 II. Umorzenie  
Stan na początek roku 5.691,07 
Zwiększenia 14.129,25 
Zmniejszenia 0,00 
Stan na koniec roku 19.820,32 
III. Wartość księgowa 15.213,12 

10. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.04 � 31.12.04 
 

Wyszczególnienie Urządzenia techniczne i 
maszyny 

Pozostałe środki 
Trwałe 

 I. Wartość początkowa   

Stan na początek roku 200.102,43 11.026,10 
Zwiększenia 17.391,48 0,00 
Zmniejszenia 0,00 0,00 
Stan na koniec roku 217.493,91 11.026,10 
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 II. Umorzenie   

Stan na początek roku 83.585,44 7.993,92 
Zwiększenia 49.173,61 3.032,18 
Zmniejszenia 0,00 0,00 
Stan na koniec roku 132.759,05 11.026,10 
III. Wartość księgowa 84.734,86 0,00 

 
 

11. Należności krótkoterminowe 01.01.04 � 31.12.04 
      Należności z tytułu dostaw i usług 21.035,00 
      Należności z tyt.zwrotu VAT 8.184,00 
      Inne rozrachunki z pracownikami 0,00 
      Pozostałe należności 0,00 
 29.219,00 

 
12. Środki pieniężne 01.01.04 � 31.12.04 
      Środki pieniężne w kasie 365,18 
      Środki pieniężne w banku 377.842,99 
      Lokaty bankowe 400.000,00 
 778.208,17 

 
Środki pieniężne w banku: 377.842,99 zł 
 
  1/ Konto bankowe Millennium 3104 3626                                               11.008,82 
  2/ Konto bankowe Millennium 3104 3741                                             224.518,63 
  3/ Konto bankowe Millennium 3410 8166                                               14.414,65 
  4/ Konto bankowe Millennium 3450 1989                                                 3.740,93 
  5/ Konto bankowe Millennium 3607 7572                                               75.343,22 
  6/ Konto bankowe Millennium 3730 7230                                                 2.139,08 
  7/ Konto bankowe Millennium 4177 0123                                                    116,13 
  8/ Konto bankowe Millennium 4342 8251                                                    575,70 
  9/ Konto bankowe Millennium 4555 3690                                               39.421,75 
10/ Konto bankowe Millennium 45553743                                                  6.564,08 

 
13. Krótkoterm. Rozliczenia międzyokresowe 01.01.04 � 31.12.04 
      Vat naliczony w następnym okresie 11.071,26 
       11.071,26 

 
14. Fundusze własne 01.01.04 � 31.12.04 
      Fundusz zasobowy � z aktywów trwałych 99.947,98 
      Wynik finansowy z lat ubiegłych  340.921,05 
      Wynik finansowy netto roku obrotowego 405.083,88 
 845.952,91 

 
 

14. Zobowiązania krótkoterminowe 01.01.04 � 31.12.04 
      Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 31.721,89 
      Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,  
      ubezpieczeń społecznych. 

39.433,06 

      Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 
      Inne rozrach. z pracownikami 1.338,55 
      Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0,00 
 72.493,50 
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 31.721,89 zł  (Zobowiązania krótkoterminowe) 
  
1/ Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarząd.                                                          300,00 
2/ Roband                                                                                                                 24,80 
3/ Federacja Organizacji Pozarząd. CENTRUM SZPITALNA                                  231,49 
4/ Współdzielnia                                                                                                       109,80 
5/ Infovide S.A.                                                                                                   30.500,00 
6/ Nowotny Sławomir                                                                                               555,80  
 
 
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych: 39.433,06 
 
1/ PDOF PIT-4 za XII/2004                         4.140,30 
2/ ZUS DRA za XII/2004                           35.292,76 
 
 
15.  Zatrudnienie w roku obrotowym 2004. 
 
 

Wyszczególnienie: Przeciętna liczba zatrudnionych 
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę 14 

 
 

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

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

 
 
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 918.446,41 
zł, zamknął się zyskiem  o wartości  405.083,88 zł.  
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