
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
BIAŁOŁĘKA

Powiat WARSZAWSKI

Ulica GAGARINA Nr domu 31 Nr lokalu 18

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-753 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 600218248

Nr faksu E-mail lskoczylas@wp.pl Strona www www.sft.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01517365400000 6. Numer KRS 0000114698

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

Liliana Skoczylas Prezes zarządu TAK

Agnieszka Burnby-Crouch Członek zarządu TAK

Beata Stępień 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

Claudia Izabella Frendler  
Bielicka

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adam Stanisław Kozieł Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Diana Aszyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

4000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Projekty prowadzone w 2015 roku:

1. Wsparcie dla Kliniki Bencien 
a) Wyjazd dentysty do Kliniki w Katmandu: 
- ok. 150 pacjentów, 
- ok. 300 zabiegów,
-  wizyta u mnichów w Parpingu, 
- uzupełnienie leków, 
- naprawy i podstawowa konserwacja sprzętu.
b) prowadzenie profilu na FB o klinice (1010 fanów) 
c) nawiązanie współpracy z włoską organizacją Medici per la Pace w celu kontynuacji projektu Klinika 
Dentystyczna Bencien przez cały rok.

2. Niewidzialne kajdany: Utrzymywanie kontaktów umożliwiających bezpieczne przekazywanie wsparcia 
finansowego byłym więźniom politycznym i ich rodzinom w Tybecie. 
Przekazanie potrzebującym 10 720 zł
Jedna z relacji zwrotnych:
„Bardzo długo czekaliśmy na szansę dostarczenia pieniędzy do rąk własnych, ale wreszcie się udało! 
Również kwota była większa niż zwykle. (…), były mnich, który wstąpił do klasztoru, jak tylko umożliwiła 
to odwilż po zakończeniu rewolucji kulturalnej, został zatrzymany w połowie lat 90., kiedy Chińczycy 
zaczęli wydawać drakońskie, zastraszające wyroki za udział w symbolicznych protestach, takich jak 
rozrzucenie ulotek czy zawieszenie zakazanej tybetańskiej flagi. Przeszedł piekło tortur w areszcie 
śledczym, ponieważ uznali go za »prowodyra«. Dostał najwyższy wyrok [nastu] lat pozbawienia 
wolności. Skatowany po więziennym proteście, stracił władzę w nogach, ale cudem przeżył. W trakcie 
wyroku zmarli jego najbliżsi. Został sam. Po zwolnieniu ziomkowie próbowali mu pomagać, ale jego 
sprawa była na tyle głośna, że wiązało się to z ogromnym ryzykiem. Niedowidzący, ledwo chodzący, 
chronicznie obolały czuł się dla wszystkich ciężarem i zagrożeniem. Był głęboko poruszony, słysząc, z jak 
daleka przyszła pomoc, dzięki której będzie mógł sam zapłacić za leczenie – jedyną szansę na 
odzyskanie samodzielności”.
Styczeń 2016

3. Prowadzenie strony z bieżącymi informacjami na temat wydarzeń związanych z sytuacją w Tybecie.

4. Prowadzenie strony na FB informującej na bieżąco o wydarzeniach w Tybecie – 3731 fanów

5. Udział w organizacji spotkań  i wykładów poświęconych tematyce  tybetańskiej. 

6. Udział w audycjach radiowych dotyczących sytuacji w Tybecie

7. Obchody 80-siątych urodzin J.Ś Dalajlamy – wsparcie wydania 900 obiadów bezdomnym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej 1. Stowarzyszeniu udało się 
wypracować kontakty, które 
pozwalają na pewne i 
bezpieczne przekazywanie 
finansowego wsparcia byłym 
więźniom i najbliższym 
skazanych za przestępstwa 
polityczne w Tybecie. 
2. Stowarzyszenie tworzy 
organizacyjne zaplecze dla 
działalności bezpłatnej Kliniki 
Dentystycznej Bencien. 
Obecnie jest to jedyna 
placówka medyczna w Nepalu, 
która oferuje darmową opiekę 
stomatologiczną dla całej 
ludności tybetańskiej i 
nepalskiej. Corocznie do 
kliniki przyjeżdża stomatolog i 
przyjmuje od 150
 do 500 pacjentów z Katmandu 
oraz okolic. W tym roku 
Stowarzyszenie nawiązało 
współpracę z włoską 
organizacją Medici per la Pace 
by kontynuować projekt 
Klinika Dentystyczna Bencien 
przez cały rok.

upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój demokracji

Edukacja o prawach człowieka 
poprzez ukazywanie ich 
naruszeń przez Chińską 
Republikę Ludową w 
szczególności w Tybecie. 
Stowarzyszenie prowadzi 
stronę internetową oraz konto 
na facebooku, na których 
publikuje bieżące informacje 
na temat wydarzeń 
związanych z sytuacją w 
Tybecie. Członkowie 
Stowarzyszenia biorą udział w 
organizacji spotkań i wykładów 
poświęconych tematyce 
tybetańskiej oraz uczestniczą 
jako eksperci w audycjach 
radiowych, odnoszących się do 
nieprzestrzegania praw 
człowieka przez władze Chin.
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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 wyników/zysków i strat) 58 957,28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 730,70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 35 226,58 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 23 850,70 zł

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

21 117,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

21 153,32 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21 153,32 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 18 905,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 905,70 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 36,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1 Prowadzenie kliniki stomatologicznej w Katmandu 8 185,70 zł

2 Program "Niewidzialne kajdany" 10 720,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 37 803,96 zł

23 851,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Przyjeliśmy zasadę, że prowadzimy działalność nie mając żadnych „kosztów własnych” (nie wynajmujemy biura, nie 
wystawiamy umów o dzieło, umów zleceń, nie obciążają nas żadne rachunki telefoniczne, taksówki itp., 
koordynatorzy projektów nie pobierają wynagrodzenia): każdą złotówkę przeznaczamy na realizację celów 
poszczególnych programów.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Liliana Skoczylas, Agnieszka 
Burnby-Crouch, Beata Stępień 
(dwie osoby łącznie) /31.03.2016 Data wypełnienia sprawozdania

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