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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
A. INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA STOWARZYSZENIA
Forum Rozwoju Warszawy

ADRES SIEDZIBY w 2014 r.
ul. Budy 7 m 10, 01-466 Warszawa
e-mail: info@forumrozwoju.waw.pl
tel.: 606 288 051
http://www.forumrozwoju.waw.pl

DATA WPISU W KRS
08.02.2007

NR KRS
0000273573

REGON
141534815

NIP
5222904093

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

2. ZARZĄD w składzie:
MIKOŁAJ PIEŃKOS – prezes, 
ARKADIUSZ JERZAK - sekretarz, 
PAWEŁ ŁUKASZEWICZ – skarbnik, 

3. KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
PATRYK ZAREMBA, 

ROBERT MIGAS, 

MICHAŁ HARASIMOWICZ, 

http://www.forumrozwoju.waw.pl/
mailto:info@forumrozwoju.waw.pl
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
B. CELE, SPOSOBY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

CELE
1. Działalność na rzecz rozwoju Warszawy i jej aglomeracji.
2. Popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej okolicach, jej historii i dziedzictwie, sprawach 
bieżących i planach na przyszłość.
3. Popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce. Wsparcie dla tworzenia
architektury na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciwianie się 
powstawaniu architektury niedbałej i szkodliwej przestrzennie.
4. Popularyzacja i promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych i idei 
zrównoważonego rozwoju. Lobbing na rzecz tworzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.
5. Poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Wsparcie dla rewitalizacji 
istniejących placów miejskich i tworzenia nowych, organizowania przestrzeni publicznych 
przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń.
6. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej, między innymi z zakresu
infrastruktury drogowej, szynowej i lotniczej, architektury i inżynierii budowlanej.
7. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych 
najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, 
społecznym i środowiskowym.
8. Integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, fachowców z wszelkich branż 
związanych z inwestycjami i rozwojem miasta jak i pasjonatów niezwiązanych zawodowo 
z tematem, popierających rozwój Warszawy i jej aglomeracji. Wymiana wiedzy, 
doświadczeń i wzajemne wsparcie celem wspólnego, skutecznego działania.
9. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w 
zakresie rozwoju miasta i jego infrastruktury.
10. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
12. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

SPOSOBY
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej m.in. informacje o istniejących, 
projektowanych i planowanych elementach infrastruktury miejskiej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury
z nią związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej.
3. Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, 
szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, 
przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą istniejących, projektowanych i 
planowanych inwestycji w sferze infrastruktury miejskiej, w szczególności w aglomeracji 
warszawskiej.
4. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny
uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach 
związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, 
związanych z blokowaniem rozwoju infrastruktury miejskiej, w procesach inwestycyjnych 
oraz procedurach planistycznych.
5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej 
i samorządowej.
6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, 
ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach 
z zakresu działalności statutowej.
7. Współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, 
instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, 
8. Współpraca z administracją publiczną.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
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10. Udział w otwartych konkursach ofert.
11. Udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji publicznej 
ogłaszające otwarte konkursy ofert.
12. Udział w inicjatywach lokalnych.

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
WG KLASYFIKACJI PKD

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
63.12.Z – działalność portali internetowych
74.20.Z – działalność fotograficzna
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

     niesklasyfikowana

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
NIE PROWADZONO

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
NIE PROWADZONO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego opracował: Paweł Łukaszewicz
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Informacja dodatkowa
1.  Aktywa stanowią: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Wyceniane są według 

wartości nominalnej.

2.  Pasywa stanowią:

- zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawcy, uregulowane w miesiącu 01/2014 r.
- fundusz statutowy ustalony na dzień 31/12/2014 r.
- nadwyżka kosztów nad przychodami w 2014 r.
Pasywa wyceniane są według wartości nominalnej.

3.  Struktura zrealizowanych przychodów:

- 56% darowizny (w tym 1% z podatku)
- 44% składki członkowskie.
Wszystkie przychody pochodzą z działalności statutowej.

4.  Struktura kosztów:

świadczenia niepieniężne – brak
świadczenia pieniężne:
- 77% koszty administracyjne 
- 23% pozostałe.

5.  Fundusz statutowy:

- źródło zwiększenia: zysk z roku rozliczeniowego poprzedniego
- wykorzystanie: na działalność statutową.

6.  Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

7.  Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku 
i źródłach ich finansowania:

- planowane jest utrzymanie przychodów na tym samym poziomie i przewidywana taka 

sama ich struktura

- przewiduje się utrzymanie na tym samym poziomie kosztów administracyjnych 
w strukturze kosztów

- nie przewiduje się zmian w materialnych składnikach majątku
- przewiduje się finansowanie niematerialnych składniki majątku z darowizn.

Informację dodatkową opracował: Paweł Łukaszewicz


