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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SOCHACZEW

Powiat SOCHACZEWSKI

Ulica SŁOWACKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 14

Miejscowość SOCHACZEW Kod pocztowy 96-500 Poczta SOCHACZEW Nr telefonu 501542564

Nr faksu E-mail biuro@popps.org.pl Strona www www.popps.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-11-26

2016-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14700737600000 6. Numer KRS 0000487697

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Ptaszkiewicz Prezes TAK

Łukasz Popowski Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Prengowska Wiceprezes Zarządu TAK

Mirona Miklaszewska Członek Zarządu TAK

Katarzyna Szymala Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Nowak Przewodniczący TAK

Teresa Michałek Członek TAK

Halina Ziółkowska Członek TAK

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 1



Rok 2020 należał do trudniejszych w historii Porozumienia, a wszystko za sprawą panującej pandemii. Mimo tego 
byliśmy aktywni, dostosowywaliśmy się do nowej rzeczywistości i realizowaliśmy nasze statutowe działania. 

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE
W czerwcu ogłosiliśmy po raz 5. Konkurs Działaj Lokalnie. Tegoroczna edycja dedykowana była projektom, które 
służyły przeciwdziałaniu epidemii i jej negatywnym skutkom. Zainteresowanie konkursem pokazało, że ograniczenia 
wyzwalają ogromną kreatywność i mobilizację do działań i walki z przeciwnościami. 
W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało siedem najlepszych projektów, dzięki którym mieszkańcy lokalnych 
społeczności mogli w bezpieczny sposób uczestniczyć w działaniach podtrzymujących ich aktywność w życiu 
społecznym np. projekt „Lokalnie jest fajnie” OSP z Wólki Smolanej, czy otrzymać wiedzę i wsparcie jak radzić sobie 
w tych trudnych czasach jak projekty Biosfery Kampinos, Klubu Seniora „Radosna Jesień” i KGW Wólka Smolana. 
Niektóre projekty umożliwiły ich realizatorom nabycie nowych umiejętności i podtrzymanie działalności dzięki 
przeniesieniu części działań do sieci np. projekt „Poezja 
w sieci” Sochaczewskich Wieczorów Literackich „ATUT”.
Dofinansowane wnioski:
1. Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej STACJA DOM – projekt pt. Poznaj, naucz, zainspiruj - nie oceniaj – 
kwota dofinansowania 3000,00 zł;
2. Teresiński Ośrodek Kultury/Klub Seniora "Radosna Jesień" – projekt  pt. Jak zapewnić bezpieczeństwo i 
przywrócić do aktywności seniorów w czasie pandemii – kwota dofinansowania 2100,00 zł;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej – projekt pt. Lokalnie jest fajnie – kwota dofinansowania 1615,00 zł;
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie/Biosfera Kampinos – projekt pt. Z naturą silniejsi – kwota 
dofinansowania 3000,00 zł;
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – projekt pt. Razem dla Ziemi Iłowskiej – kwota dofinansowania 
2000,00 zł;
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Smolanej – projekt pt. Wirusom zapobiegamy, o bezpieczeństwo dbamy! 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży – kwota dofinansowania 2000,00 zł;
7. Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie ATUT – projekt pt. Poezja w sieci – kwota dofinansowania 
2285,00 zł.

SANGO – SOCHACZEWSKA AKADEMIA NGO
Mimo ograniczeń i dzięki dotacji pozyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego, udało nam się również 
zrealizować projekt pn. SANGO czyli Sochaczewska Akademia NGO. To program edukacyjny, w ramach którego 
przedstawiciele organizacji oraz grup nieformalnych mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu szkoleń i wsparcia 
doradczego w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji, prawa  w organizacji, zarządzania zespołem, 
umiejętności interpersonalnych oraz przygotowywania ofert  i sprawozdań. Jedno ze spotkań szkoleniowych zostało 
w całości poświęcone tematowi związanemu  z działalnością kół gospodyń wiejskich, które licznie powstały w 
naszym powiecie w ciągu ostatnich dwóch lat.

KONKURS GRANTOWY „MIKRODOTACJE POPPS”
Epidemia koronawirusa z jednej strony ograniczyła mocno nasze dotychczasowe życie, ale z drugiej strony dała 
możliwość podejmowania nowych aktywności nakierowanych na walkę ze skutkami covid. Dlatego wychodząc 
naprzeciw potrzebom naszych organizacji członkowskich uruchomiliśmy w listopadzie konkurs grantowy 
„Mikrodotacje POPPS”, który pozwolił na podtrzymanie działalności organizacji i zaangażowanie ludzi, którzy je 
tworzą. Dzięki wsparciu „Mikrodotacje POPPS” udało się zorganizować bezpłatne posiłki dla potrzebujących, 
bezpieczną możliwość aktywności poza „czterema ścianami” tj. spływ kajakiem i spacer po Puszczy Kampinoskiej z 
przewodnikiem, mobilizację i rozwój twórczości grupy pasjonującej się słowem pisanym oraz wydanie ich poezji czy 
wsparcie w środki ochrony sanitarnej podopiecznych jednej z fundacji.
Dofinansowane wnioski: 
1. Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza – projekt pt. Lunch dla osób samotnych w kwarantannie – kwota 
dofinansowania 2000,00 zł;
2. Stowarzyszenie „Nad Bzurą” – projekt pt. Aktywnie w czasie pandemii – kwota dofinansowania 2000,00 zł;
3. Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie ATUT – projekt pt. Łyżka strawy dla duszy – kwota 
dofinansowania 2000,00 zł;
4. Fundacja Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera – projekt pt. Chroń siebie i innych – bezpieczni w Ośrodku 
Zyzio – kwota dofinansowania 700,00.

Inne działania związane z realizacją celów statutowych:

Nowi członkowie POPPS
Do zespołu POPPS w 2020 roku dołączyło Koło Gospodyń Wiejskich Żuków. KGW Żuków oficjalnie działa od 10 
września 2019 roku. Założyła je grupa mieszkańców Żukowa (gm. Sochaczew), która za cel swoich działań przyjęła 
integrację lokalnej społeczności oraz stworzenie w Żukowie miejsca aktywności i spotkań mieszkańców.Z końcem 
roku  w skład Porozumienia wchodziło szesnaście organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. 

Kampania 1%
Złożyliśmy wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w „Konkursie na wsparcie lokalnych kampanii na rzecz 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja działań 
organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego, w 
tym głównie organizacji członkowskich POPPS. 
Integracja sektora pozarządowego.  Wzrost 
zaangażowania organizacji we wspólne działania na 
rzecz wzmacniania roli sektora pozarządowego w życiu 
publicznym. Promocja ngo z terenu powiatu 
sochaczewskiego. Wzmacnianie dialogu 
międzysektorowego,  w szczególności współpracy 
pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym. 
Wspieranie organizacji członkowskich poprzez działania 
doradcze, szkoleniowe, usługowe oraz wsparcie 
finansowe i rzeczowe.

598,99 zł

pozyskania 1% przez Ośrodki Działaj Lokalnie” w roku 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Akademię i 
Porozumienie otrzymało dotację w wysokości 2254,00 zł na przeprowadzenie tej kampanii. W wyniku 
przeprowadzonej kampanii otrzymaliśmy z wpłat z 1 % środki w wysokości  
3 178,80 zł.

Porozumienie kontynuowało swoje standardowe działania w zakresie doradztwa i wsparcia merytorycznego, 
rzeczowego i finansowego w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej. W 2020 
roku POPPS udzielił wsparcia organizacjom członkowskim: 
1. Przekazał ze środków uzyskanych z 1 %  Stowarzyszeniu „Nad Bzurą” kwotę 598,99 zł;
2. Przekazał darowiznę rzeczową  od firmy Henkel Polska Sp. z o.o. o wartości 3300,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Mieszkańców Gminy Teresin  „Impuls” z przeznaczeniem na 8. Edycję Akcji „NIEBIESKA GWIAZDKA”.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

500

40
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 65 006,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57 506,17 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 500,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Organizacja 5. edycji Konkursu "Działaj Lokalnie" - 
aktywizowanie lokalnych społeczności, szczególnie 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  
działających na terenach wiejskich poprzez 
dofinansowanie projektów służących pobudzaniu  
aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia  oraz 
przyczyniające się do budowy kapitału społecznego. 
Pełnienie funkcji Ambasadora Programu  FIO Mazowsze 
Lokalnie - współpraca z operatorem Programu w 
zakresie realizacji konkursu grantowego. Działania na 
rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie 
publiczne w małych społecznościach lokalnych.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Kampania promocyjna dla poszczególnych gmin 
powiatu sochaczewskiego - partnerów Konkursu 
"Działaj Lokalnie". Kampania polegała na promocji 
potencjału społecznego i kulturowego organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych działających 
w poszczególnych gminach powiatu 
sochaczewskiego.  W realizacji Konkursu wsparło 
nas 6 z 7 gmin wiejskich powiatu oraz samorząd 
powiatu sochaczewskiego. Środki otrzymane w 
ramach odpłatnej działalności statutowej w 
wysokości 7500,00 zostały rozdysponowane na 
granty dla organizacji i grup nieformalnych 
biorących udział w konkursie.

0,00 zł
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 18 423,37 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 178,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 598,99 zł

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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

54 955,84 zł

7 500,00 zł

0,00 zł

310,60 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 Wsparcie finansowe organizacji członkowskiej 598,99 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 23 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 62 766,44 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 239,73 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

16 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

5 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11 151,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 151,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

309,75 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

955,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Ptaszkiewicz
Łukasz Popowski
Ewa Prengowska

Mirona Miklaszewska
Katarzyna Szymala

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1

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