SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKP
Z DZIAŁALNOŚCI

W 2016 ROKU

Warszawa, marzec 2017 r.

1. Informacje o organizacji
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem konsumentów, posiadającym osobowość prawną.
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.
Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:
przeprowadzanie własnych badań towarów i usług,
zlecanie niezależnym placówkom przeprowadzania badań towarów i usług,
przeprowadzanie badań rynku,
opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
upowszechnianie wiedzy o prawach konsumentów,
reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii wobec władz i innych instytucji,
organizacji gospodarczych, środków masowego przekazu i organizacji społecznych,
- występowanie w sprawach o ochronę konsumentów przed władzami i organami wymiaru
sprawiedliwości,
- wydawanie ulotek i innych publikacji o tematyce konsumenckiej.
-

SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa
NUMER KRS: 0000127128
NUMER REGON: 011125606
NUMER NIP: 521-10-22-739
W 2016 ROKU
ZARZĄD SKP pracował w następującym składzie: prezes Grażyna Rokicka oraz
wiceprezesi: Michał Borzymiński oraz Tomasz Odziemczyk (do 8.11.2016r.) i Piotr
Machałowski (od 8.11.2016r.).
RADA NADZORCZA SKP pracowała w następującym składzie: Anna Arwaniti, Mirosława
Janoś-Kresło (do 8.11.2016r.) i Małgorzata Skibska-Zielińska (od 8.11.2016r.) oraz Antoni
Kubiczek.
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2. Działania organizacji
2.1. NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
W miarę (ograniczonych) możliwości kontynuowano służące realizacji celów statutowych,
sprawdzone w latach poprzednich, działania nieodpłatne, takie jak współpraca z instytucjami,
organizacjami, ciałami doradczymi w sprawach ochrony konsumentów przygotowywanie
opinii, stanowisk w sprawach istotnych dla konsumentów, wypowiedzi (ustne i pisemne) dla
mediów oraz udział w pracach organizacji międzynarodowych, których SKP jest członkiem i
udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach.
2.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Nie wszystkie oferty składane w 2016 roku przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich do
instytucji i organizacji ogłaszających konkursy na zadania zlecone dla organizacji
pozarządowych doczekały się realizacji.
Jedynym pozyskanym w tym trybie zadaniem był projekt "Infolinia Konsumencka w latach
2016 - 2017" realizowany na podstawie umowy z Urzędem Ochrony Konkurencji i
Konsumentów DBA – 2/243-59/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w konsorcjum z Fundacją
Konsumentów. Projekt zakończy się 31 grudnia 2017 r.
Od 31 maja do 31 grudnia 2016 r. konsultanci Infolinii odebrali ponad 47 tys. rozmów
telefonicznych udzielając konsumentom ponad 38 tys. bezpłatnych porad prawnych.
Jakość porad została bardzo wysoko oceniona przez konsumentów korzystających z Infolinii.
W badaniu opinii przeprowadzonym w sierpniu oraz grudniu 2016 r. przez firmę PBS aż 90%
respondentów uznało, że porada, którą otrzymali okazała się pomocna w rozwiązaniu ich
problemu, 95% badanych było zadowolonych z całkowitego czasu oczekiwania na uzyskanie
porady, aż 98% wysoko oceniło uprzejmość konsultantów, z którymi rozmawiali.
Ponadto zrealizowano dwa zadania finansowane ze źródeł publicznych w ramach
kontraktów:
o

Projekt "Infolinia Konsumencka" - usługi bezpłatnego poradnictwa telefonicznego w
okresie luty - kwiecień 2016 na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w ramach umowy DBA-2/243-27/2016/I (w konsorcjum z Fundacją Konsumentów).
Od 22 lutego do 29 kwietnia 2016 roku konsultanci Infolinii odebrali ponad 14 tys.
rozmów telefonicznych udzielając konsumentom ponad 10 tys. bezpłatnych porad
prawnych.

o

Opracowanie merytoryczne treści "Poradnika prawnego dla konsumentów" na
zlecenie
Urzędu
Miasta
st.
Warszawy
zgodnie
z
umową
OU/B/X/3/3/239/16/2100043544 (2016). Zespół SKP opracował i zredagował ponad
200 stron maszynopisu zawierającego informacje na temat przepisów konsumenckich
i możliwości dochodzenia praw przez konsumentów; opracowanie zostało
zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Rzecznika Konsumentów w
Warszawie.

2.3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność gospodarcza była prowadzona zgodnie ze statutem, a dochody uzyskane z
tytułu działalności gospodarczej przeznaczone zostały na działalność statutową SKP.
W 2016 roku objęła ona umowę barterową z wydawnictwem Wolters Kluwer.
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3. Uchwały władz Stowarzyszenia
3.1. UCHWAŁY VI ZJAZDU CZŁONKÓW SKP
Dnia 8 listopada 2016 roku odbył się VI Zjazd Członków SKP, który podjął następujące
uchwały:
Uchwała nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SKP
Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SKP
Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu SKP: Grażyna Rokicka
Uchwała nr 4 w sprawie wyboru członków Zarządu SKP: Michał Borzymiński, Piotr
Machałowski
Uchwała nr 5 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej SKP: Anna Arwaniti, Antoni
Kubiczek, Małgorzata Skibska-Zielińska
Uchwała nr 6 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej: 40 zł za okres kadencji
3.2. UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Uchwała nr 1 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich za rok 2015.

4. Uzyskane przychody i koszty
Stowarzyszenie prowadziło w 2016 roku działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz
działalność gospodarczą.
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów zawarte zostały w
sprawozdaniu finansowym SKP za rok 2016, sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.
(rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa do bilansu), a także w Rocznym
sprawozdaniu merytorycznym OPP za rok 2016 (wzór sprawozdania MPiPS).

Razem przychody w 2016 roku wyniosły 625 716,93 zł.
W ramach statutowej działalności zrealizowane zostały państwowe zadania zlecone na
podstawie umów o dotacje celowe oraz zadania na podstawie umów wykonania usług.
Dotacja celowa z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ....................... 504 194,67 zł.
Składki członkowskie ............................................................................................... 560,00 zł.
Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ............................................ 761,70 zł.
Usługi w ramach działalności pożytku publicznego ........................................... 105 905,14 zł.
Przychody uzyskane z działalności gospodarczej ............................................... 14 293,26 zł.
Przychody operacyjne .................................................................................................. 2,16 zł.
Przychody finansowe................................................................................................... 0,00 zł.
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Zysk osiągnięty w Stowarzyszeniu w roku 2015 w wysokości 17 360,15 zł został w całości
przeznaczony na działalność statutową w roku 2016, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

Razem koszty działalności w roku 2016 wyniosły 615 753,13 zł.
Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych i odpłatnych ogółem ........... 590 775,65 zł
Koszty ogólno administracyjne ............................................................................ 10 536,23 zł
Koszty działalności gospodarczej ....................................................................... 14 293,26 zł.
Koszty operacyjne ..................................................................................................... 15,27 zł.
Koszty finansowe ..................................................................................................... 132,72 zł
Zysk osiągnięty w Stowarzyszeniu w roku 2016 wyniósł 27 323,95 zł i zostanie w całości
przeznaczony na działalność statutową w kolejnym okresie obrachunkowym, zgodnie ze
statutem Stowarzyszenia.

W Aktywach Bilansu jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane zostały
wydatki, które dotyczą usług opłaconych na rok 2017, a więc stanowią koszty roku 2017.
Łączna kwota tych wydatków wynosi 9 972,51 zł.
Wartość Aktywów i Pasywów w Bilansie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi
49 685,98 zł.

5. Inne dane
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych na dzień 31.12.2016 r.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia z racji pełnionych (społecznie)
funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
W 2016 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.

6. Rozliczenia z tytułu zobowiązań
Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie miało zobowiązania z tytułu dostaw usług oraz
zwrotu niewykorzystanej dotacji
w wysokości 16 183,10 zł. Zobowiązania zostały
uregulowane przez SKP przed sporządzeniem niniejszego sprawozdania.
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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 Urzędzie Skarbowym roczną deklarację
CIT-8 z odpowiednimi załącznikami.
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