
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WIŚNIOWA Nr domu 56 Nr lokalu 110

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-520 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-848-36-71

Nr faksu 22-848-36-71 E-mail procax@procax.org.pl Strona www procax.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-30

2011-03-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01641207800000 6. Numer KRS 0000077983

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

WŁODZIMIERZ ADAMSKI PREZES TAK

MAREK WYLEŻOŁ V-CE PREZES D/S 
WSPÓŁPRACY Z 
EDUKACJĄ

TAK

MIECZYSŁAW PŁOCICA V-CE PREZES D/S 
WSPÓŁPRACY Z 
PRZEMYSŁEM

TAK

RYSZARD MARKIEWICZ SEKRETARZ GENERALNY TAK

WOJCIECH MUSIAŁ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

KRZYSZTOF TWARDOCH CZŁONEK ZARZĄDU NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE UPOWSZECHNIANIA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH 
"PROCAX"
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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)

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

WOJCIECH SKARKA PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

PRZEMYSŁĄW SIEMIŃSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ROMAN WDOWIK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem nowoczesnych technologii komputerowego 
wspomagania procesów projektowania i wytwarzania, stosowanych we współczesnym przemyśle. Odbywa się to 
poprzez organizację wystaw, konferencji oraz organizowanie egzaminów w celu nadawania certyfikatów umiejętności 
w zakresie nowych technologii projektowania. Grupujemy w swoich szeregach pracowników naukowych wyższych 
uczelni technicznych, średnich szkół zawodowych, kadry inżynieryjnej oraz studentów.  W bieżącym roku 
stowarzyszenie wzięło udział w 23 Pikniku Naukowym organizowanym przez Centrum Naukowe Kopernik oraz 
Polskie Radio. Na stanowisku prezentowaliśmy elementy nowoczesnych technologii w postaci druku 3D, wirtualnej 
rzeczywistości i szkolnych modeli robotów. Do obsługi stoisk wykorzystaliśmy studentów PW oraz WAT jako 
wolontariuszy. Udział w pikniku wzięli również członkowie stowarzyszenia. Bieżący rok to także walne zebranie 
sprawozdawczo wyborcze na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kolejny okres działalności. 
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem SFNT NOT i bierze czynny udział w jego pracach. Prezes Stowarzyszenia 
współpracuje z Ministerstwem Przemysłu i Technologii w zakresie przygotowywania ekspertyz oraz planów rozwoju 
poszczególnych kierunków bazujących na nowoczesnych narzędziach oraz promujących innowacyjne techniki w 
przemyśle. Obszarem działalności stowarzyszenia są też średnie szkoły techniczne. Właśnie dla nich 
przygotowywane są programy warsztatów przybliżających techniki komputerowego projektowania i wytwarzania  
stosowane we współczesnym przemyśle oraz możliwość zdawania certyfikatów z podstawowej znajomości 
stosowania programów CAD. Przygotowanie warsztatów dla szkół stanowi kontynuację wcześniejszych działań 
stowarzyszenia. Jako organizacja OPP staramy się promować wolontariat wśród młodzieży szkół średnich 
technicznych oraz studentów uczelni technicznych. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w konferencjach 
naukowo technicznych zarówno o wymiarze krajowym jak też z udziałem placówek zagranicznych – przykładem IV 
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz  XXVI Kongres Techników Polskich w Krakowie w którym brali udział 
Polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec, Francji oraz  liczna reprezentacja 
polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów oraz innowacyjnych firm.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2000

10
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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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej

Upowszechnianie nowych technologii opartych o 
komputerowe wspomaganie procesów projektowych i 
wytwarzania. W ramach tematu staramy się stworzyć 
platformę porozumienia pomiędzy uczelniami 
technicznymi oraz przedstawicielami małej i drobnej 
przedsiębiorczości. Oferujemy pomoc przy wdrażaniu 
nowych technologii takich jak druk 3D czy skanowanie 
3D a także pośredniczymy w wymianie informacji 
pomiędzy firmami i uczelniami technicznymi. 
Organizowane wystawy oraz wykłady umożliwiają 
prezentację najnowszych osiągnięć  małych firm 
produkcyjnych na naszym rynku oraz są źródłem 
informacji dla przeciętnych odbiorców

800,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Integracja środowiska wyższych uczelni technicznych 
oraz promocja nowych technologii w programach 
nauczania średnich szkół technicznych. W ramach 
organizowanych konferencji umożliwiamy prezentację 
osiągnięć młodych pracowników naukowych uczelni 
oraz uzyskiwanie przez nich punktów do awansu 
zawodowego. Prezentujemy osiągnięcia uczelni w 
czasopismach fachowych, w ramach organizowanych 
wystaw korzystamy z wolontariatu studentów uczelni 
technicznych dając im możliwość kształtowania 
umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu 
zawodowym

2 800,00 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 
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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) 6 256,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 606,00 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) 1 650,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 4 606,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 600,00 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 829,60 zł

10 229,25 zł

1 Organizacja stanowiska na Pikniku Naukowym 800,00 zł

2 opracowanie materiałów pokonferencyjnych do wydruku 1 600,00 zł

3 dopłata do udziału w konferencjach członków zarządu stowarzyszenia 1 200,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 058,85 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -5 802,85 zł
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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.

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

0 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

180 osób fizycznych

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

5 802,85 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

14 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 
(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)

0,00 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

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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Włodzimierz Adamski
Ryszard Markiewicz Data wypełnienia sprawozdania
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