SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI

W ROKU 2013

Warszawa, marzec 2014 r.

I. INFORMACJE O ORGANIZACJI

NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa
NUMER KRS: 0000127128 (ostatnia zmiana wpisu: 26.01.2012 r.)
NUMER REGON: 011125606
NUMER NIP: 521-10-22-739
ZARZĄD: Grażyna Rokicka – prezes Zarządu,
Michał Borzymiński – wiceprezes Zarządu
Tomasz Odziemczyk – wiceprezes Zarządu
RADA NADZORCZA: Antoni Kubiczek, Anna Arwaniti, Mirosława Janoś - Kresło
CELE STATUTOWE (§ 3 Statutu SKP):
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie i rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie
posiadanego przez nich prawa do:
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ochrony interesów ekonomicznych,
- informacji i edukacji,
- ochrony prawnej,
- reprezentacji,
oraz prowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia tych praw.
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II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
II.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Wzorem lat poprzednich, w 2013 roku działalność statutowa SKP polegała na prowadzeniu
działań nieodpłatnych i obejmowała między innymi:
a) działania stałe, w tym:
- przygotowywanie opinii, stanowisk w sprawach istotnych dla konsumentów,
- wypowiedzi (ustne i pisemne) dla mediów,
- udział w pracach organizacji międzynarodowych, których SKP jest członkiem oraz
- udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach;
b) zadania zlecone, w tym:
- przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 Projekt „Konsumenckie Centrum E-porad”, realizowany na podstawie umowy nr DBA2/243-71/2012 zawartej z UOKiK dnia 21 czerwca 2012; w ramach projektu w okresie od
dnia 1.01.2013 do dnia 31.03.2013 roku prawnicy SKP udzielili 8.800 bezpłatnych porad
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projekt cieszył się tak dużym powodzeniem, że
zakładana w umowie liczba porad, która miała zostać udzielona do dnia 30.06.2013
roku, została przekroczona już w lutym 2013 r., w związku z czym czas trwania projektu
został skrócony do dnia 31.03.2013 r.
 Projekt „Konsumenckie Centrum E-porad”, realizowany na podstawie umowy nr DBA243-71/2013 zawartej z UOKiK dnia 11 czerwca 2013 roku; w ramach projektu w okresie
od dnia 15.07.2013 do dnia 31.12.2013 roku prawnicy SKP udzielili 13.778 porad za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Projekt zakończy się dnia 31.12.2014 roku.
- przez Urząd Miasta st. Warszawy – prowadzenie edukacji konsumenckiej dla seniorów –
mieszkańców Warszawy, na podstawie umowy nr CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/17/2/2013/NGO w
zawartej dnia 30 stycznia 2013 roku z miastem stołecznym Warszawą; w czasie trwania projektu
prawnicy SKP przeprowadzili 78 warsztatów, w trakcie których przeszkolono 2.046 osób w
wieku 60+, mieszkańców Warszawy.
c) realizowane projekty partnerskie:
- nawiązano współpracę z Fundacją Konsumentów, wspólnie z którą SKP dokonało analizy
wzorców umów oferowanych konsumentom przez RWE Polska SA.

II.2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność gospodarcza była prowadzona zgodnie ze statutem, a dochody uzyskane z tytułu
działalności gospodarczej przeznaczone zostały na działalność statutową SKP. W ramach
działalności gospodarczej zrealizowano między innymi następujące projekty:
- Promowanie praw konsumentów i współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz praw konsumentów – projekt Targi Wiedzy Konsumenckiej.
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- Opiniowanie umów zawieranych z konsumentami przez przedsiębiorców na podstawie oceny
ich zgodności z prawem i interesem konsumenta – projekt Dobra Umowa, analiza wzorców UPC
Polska Sp. z o.o.
- Organizacja warsztatów dla rzeczników konsumentów z województwa mazowieckiego
„Konsument na rynku energii elektrycznej” .
II.3. KONTROLA UOKIK
Działając na podstawie § 8 umowy nr DBA-2/243-72/2013 w dniach 28 i 29 października 2013 r.
UOKiK przeprowadził w siedzibie SKP kontrolę.
Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Prezesa
UOKiK w formie powierzenia wykonania zadania publicznego: Konsumenckie Centrum emailowe "E-Poradnictwo". W toku kontroli sprawdzano terminowość udzielania odpowiedzi na emaili, nadzór koordynatora nad pracą konsultantów, współpracę z adwokatem, skargi
konsumentów na odpowiedzi konsultantów i reakcję koordynatora na skargi, szkolenia
konsultantów oraz sposób przetwarzania danych osobowych.
ontrola nie wykazała żadnych uchybień, a Urząd nie zgłosił do realizacji zadania żadnych
zastrzeżeń.
Po przeprowadzonej kontroli udało się natomiast wypracować wspólne z urzędem stanowisko
dotyczące informowania konsumentów o kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

III. UCHWAŁY WŁADZ STOWARZYSZENIA
Rada Nadzorcza Stowarzyszenia Konsumentów Polskich po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Zarządu, w tym z bilansem, informacją dodatkową do bilansu oraz rachunkiem zysków i strat,
podjęła Uchwałę nr 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SKP.

IV. UZYSKANE PRZYCHODY I KOSZTY
Stowarzyszenie prowadziło w 2013 roku działalność statutową nieodpłatną i działalność
gospodarczą.
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów zawarte zostały w sprawozdaniu
finansowym SKP za rok 2013, sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. (rachunek zysków i strat,
bilans, informacja dodatkowa do bilansu), a także w Rocznym sprawozdaniu merytorycznym
OPP za rok 2013 (wzór sprawozdania MPiPS).
Razem przychody w 2013 roku wyniosły 372 057,58 zł.
1. W ramach statutowej działalności nieodpłatnej zrealizowane zostały państwowe zadania
zlecone na podstawie umów o dotacje celowe oraz inne zadania zlecone na podstawie umów
darowizn i grantów.
Ogółem na realizację zadań statutowych pozyskano 372 057,58 zł, w tym na działalność
statutową pożytku publicznego razem 283 881,03 zł:
Dotacja celowa z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ……………………200 947,33 zł
Dotacja celowa z Urzędu Miasta St. Warszawy ..........................................................45 434,30 zł
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2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej na podstawie wystawionych faktur VAT
wyniosły netto 86 184,00 zł.
3. Przychody operacyjne: 300,20 zł.
4. Przychody finansowe: 1 692,35 zł.
Razem koszty działalności w roku 2013 wyniosły 367 247,30 zł.
1. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wyniosły ogółem 288 702,90 zł, w tym
koszty statutowej działalności pożytku publicznego wyniosły 246 381,63 zł.
2. Koszty działalności gospodarczej wyniosły: 77 272,88 zł.
3. Koszty finansowe: 1 271,52 zł.
Dodatni wynik finansowy działalności gospodarczej w wysokości 8 911,12 zł został w całości
przeznaczony na realizację i finansowanie zadań statutowych SKP w następnych latach.
Zysk wypracowany w Stowarzyszeniu w roku 2013 wyniósł 4 810,28 zł i zostanie w całości
przeznaczony na realizację i finansowanie zadań statutowych SKP w następnych latach.
W Aktywach Bilansu jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane zostały
wydatki, które dotyczą usług opłaconych na rok 2014, a więc stanowią koszty roku 2014. Łączna
kwota tych wydatków wynosi 1 742,19 zł.
Kaucja za lokal siedziby SKP (obowiązująca zgodnie z umową najmu) w wysokości 1.697,41 zł
została wykazana w Aktywach Bilansu jako należności długoterminowe.
Wartość Aktywów i Pasywów w Bilansie Stowarzyszenia na 31.12.2013 r. wynosi 62 723,38 zł
według rzeczywistych cen/ zakupu.

V. INNE DANE
Zatrudnienie w Stowarzyszeniu na dzień 31.12.2013 r.:
Prawnik, koordynator działań w realizowanych zadaniach zleconych ................................ 1 et.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia z racji pełnionych (społecznie) funkcji
nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
W 2013 roku Stowarzyszenie Konsumentów Polskich:
 nie udzielało pożyczek pieniężnych,
 nie zakładało lokat na rachunkach bankowych,
 nie nabywało obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego,
 nie nabywało nieruchomości.

4

VI. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
VI.1. ZADANIA ZLECONE PRZEZ URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1) Umowa nr DBA-2/243-71/2012; realizacja zadania publicznego pod tytułem „Konsumenckie
Centrum E-porad”; wartość umowy – 198.195,00 zł , II transza w wysokości 98.195 nie została
wykorzystana w całości, a kwota w wysokości 10 985,80 zł została zwrócona w umówionym
terminie.
2) Umowa nr DBA – 2/243-72/2013; realizacja zadania publicznego pod tytułem „Konsumenckie
Centrum E-porad”; wartość umowy – 395.500,00 zł , I transza w wysokości 159.100,00 zł nie
została wykorzystana w całości, a kwota w wysokości 47 166,87 zł została zwrócona do urzędu
w umówionym terminie.
VI.2. ZADANIA ZLECONE PRZEZ URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY
Umowa
nr
CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/17/2/2013/NGO;
projekt
„Prowadzenie
edukacji
konsumenckiej dla seniorów – mieszkańców Warszawy”; wartość umowy 50 000, 00 zł;
niewykorzystana dotacja w wysokości 4 565,70 zł została zwrócona do miasta stołecznego
Warszawy w umówionym terminie.
Przychody, będące 1% odpisem pdof z rozliczenia PIT, w kwocie łącznej 1 173,80 zł, zostały
przeznaczone na działalność statutową SKP.
Wszystkie pozyskane dotacje zostały rozliczone szczegółowymi sprawozdaniami
merytorycznymi i finansowymi wg poniesionych wydatków, zgodnie z budżetami poszczególnych
zadań. Dokumenty księgowe zostały jednoznacznie zakwalifikowane do kosztów/ wydatków
poszczególnych zadań i dokładnie opisane.

VII. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31.12.2013 r. Stowarzyszenie miało zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu rozrachunków wynagrodzeń w wysokości
51 734,17 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane przez SKP przed sporządzeniem
niniejszego sprawozdania.
Należnością Stowarzyszenia pozostaje kaucja (wymagana zgodnie z umową najmu lokalu
siedziby SKP) pozostająca na rachunku bankowym administratora nieruchomości, w której
wynajmowany jest lokal biurowy na prowadzenie działalności SKP.
Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń z list płac,
umów zleceń i umów o dzieło, jest też płatnikiem podatku VAT z tytuł prowadzonej
działalności gospodarczej. Składa w Urzędzie Skarbowym roczną deklarację PIT-4R oraz
miesięczne deklaracje VAT-7. Składa też w U.S. roczną deklarację CIT-8 z odpowiednimi
załącznikami.
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