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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica KROWODERSKA Nr domu 49 Nr lokalu 1

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-158 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12 427 22 52

Nr faksu 12 427 22 52 E-mail tnrop@wp.pl Strona www tnrop.most.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-03-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35142624700000 6. Numer KRS 0000047970

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

Mariusz Waszkiewicz prezes TAK

Beata Snopek wiceprezes TAK

Jarosław  Snopek skarbnik NIE

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

Bogusław Wójcik przewodniczący komisji  
rewizyjnej

NIE

Bogusław Dudała członek komisji  
rewizyjnej

TAK

Tomasz Stanek członek komisji  
rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

1. Opis działalności pożytku publicznego

• Prowadzenie punktu bezpłatnych porad dotyczących ochrony przyrody, informacje i porady dla 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

mieszkańców (bezpośrednio w siedzibie towarzystwa, telefonicznie,  za pomocą poczty  elektronicznej)
• Udział w 54 postępowaniach administracyjnych, w tym m.in.:
   postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów 
 postepowaniach w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
 uwarunkowań środowiskowych, 
 zmiany klasyfikacji gruntów, 
 wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, 
 utworzenia   strefy ochrony  gniewosza plamistego na krakowskim  Zakrzówku

• Wnioskowanie i udział w 10 postępowaniach administracyjnych w sprawach wymierzenia kar za 
wycinanie drzew bez zezwolenia, nielegalnego składowania odpadów, realizacji bez zezwolenia 
inwestycji na terenach zieleni
• Wnoszenie uwag do planów zagospodarowania przestrzennego (6 projektów) w celu ochrony 
terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo przed zabudową:
• współtworzenie komisji dialogu obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa: ds. Środowiska oraz 
ds. rewitalizacji Nowej Huty
•  Utrzymywanie w miejscowości Ispina łąki (własność Towarzystwa) celem ochrony zbiorowiska 
łąkowego położonego w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
• Utrzymywanie Społecznej Ostoi Przyrody „Staw przy Cegielni” na terenie dzierżawionym od  Gminy 
Kraków
• Współpraca  z  Ojcowskim Parkiem Narodowym w  zakresie  ochrony płazów oraz kontrolowania 
zasad zwiedzania  parku narodowego i  edukacji  ekologicznej wśród  turystów na  szlakach OPN.

Realizacja projektów „Edukacja Przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych w Krakowie i okolicach” oraz 
„Aleja  głogowa”

Zadanie „Edukacja Przyrodnicza dzieci, młodzieży i  dorosłych w Krakowie i okolicach”
realizowane dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie
Zadanie realizowane było przez Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody oraz zespół przedszkoli 
„Bajka” przy współpracy Ojcowskiego Parku Narodowego.
Celem zadania była ochrona płazów i środowiska ich życia. Płazy należą do zwierząt najbardziej 
zagrożonych. Główną przyczyną są zmiany w środowisku spowodowane przez człowieka. Liczebność i 
różnorodność płazów zależy m.in. od zabiegów ochronnych np. zabezpieczanie tras migracyjnych 
płazów przebiegających przez drogi, zachowania małych zbiorników wodnych.
Zadania w zakresie czynnej ochrony płazów prowadzone były we współpracy z Ojcowskim Parkiem 
Narodowy i polegały na zabezpieczeniu trasy migracyjnej płazów w Pieskowej Skale. Przy drodze zostały 
umieszczone znaki „Uwaga na płazy”. Na grobli pomiędzy stawami wymieniona została plansza na 
tablicy przy punkcie informacyjno-edukacyjnym. Wzdłuż drogi zainstalowana została siatka oraz zostały 
wkopane wiadra, z których płazy były przenoszone do stawów dwukrotnie w ciągu doby (rano i w 
godzinach wieczornych). Długość zabezpieczonego odcinka wynosiła 600 m, w tym 52 metry były 
rozpięte przy stawie nr 3 (na powrotach). Siatka była rozpięta wzdłuż drogi od Wąwozu Sokolec do 
stawu w miejscowości
Sułoszowa). W godzinach wieczorno-nocnych płazy były również zbierane na odcinkach drogi, które ze 
względu na usytuowanie nie mogły zostać zabezpieczone w formie siatki.
Efektem działań było bezpieczne przeniesienie 10539 zwierząt, z tego do stawów 7909 (7881 ropuchy 
szare, 28 żab trawnych), powracających 2630 zwierząt (2622 ropuch szarych i 8 żab trawnych). 
Zabezpieczane były również wyjścia młodych płazów ze stawów do lasu.
W soboty i niedziele prowadzono działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną i zwiedzającymi Ojcowski 
Park Narodowy. Podczas ochrony płazów przeprowadzono również akcję sprzątania doliny Prądnika.
Zadanie związane było z edukacją ekologiczną już u najmłodszych dzieci. Miało inicjować działania 
przedszkoli i (w tym personelu i rodziców) na rzecz edukacji ekologicznej wśród dzieci, ich rodziców.
Do realizacji projektu „Edukacja Przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych w Krakowie i okolicach” 
włączyło się Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” na os. Uroczym 6, ul. Skośnej 45, os. Piastów 21 B, ul. 
Ks. J. Kurzei 14 oraz ul. Lubostroń 22G.
W okresie od 01.04.2014 do 30.10.2014 w poszczególnych grupach realizowano tematykę 
kompleksową – „Las dobrem dla ludzi i zwierząt”.
W ramach projektu zrealizowano między innymi :
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, warsztaty:
1. – „Leśni detektywi”,2. – „Leśnym obrońcą jest przedszkolak”, 3. - „Czyim domem jest las”?, 4. – 
„Festiwal recyklingu”, 5. - „Błękitny Dzień”,, 6. - „Przygody Karteczki”, 7. - „Rola drzew”,, 8. - „My też 
kochamy las”, 9. - „Nasze lasy”, 10. - „Poznajemy zwierzęta leśne”, 11. - „Przygotowania zwierząt do 
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zimy”, 12. - „Dbamy o przyrodę”,, 13. - „Zwierzęta leśne”, 14. - „Jesienne drzewa”,, 15. - „Zwierzęta w 
lesie”, 16. - „Jesienne drzewa w lesie”, 17. - „Leśni mieszkańcy”, 18. - „Papierowy las”.
• zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Wielki pojedynek zwierząt na leśnej polanie”
• warsztaty „Z ekologią na ty”, których celem było przypomnienie wiadomości na temat recyklingu: 
jego celów, metod, podstawowych zasad oraz zdobywanie wiedzy na temat przetwarzania odpadów i 
ponownego ich wykorzystania
• warsztaty „Zielone lekcje. Edukacja przyrodnicza na żywo”, które służyły wzbogacaniu wiedzy dzieci 
na temat leśnych ptaków (ich wyglądu, sposobów zdobywania pokarmu, warunków życia, zagrożeń 
wynikających z działalności
człowieka).
• warsztaty „Co nam daje las? Obojętny nam czy niezbędny”. Przeprowadzone przez pracowników 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, oddział w Krakowie, których zadaniem 
było poszerzanie wiedzy na temat fauny i flory poszczególnych warstw lasu oraz rozbudzanie 
emocjonalnego stosunku do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka.
• warsztaty pt. „Leśna przygoda”, podczas których dzieci mogły poznawać tajemnice lasu poprzez 
wielozmysłowe doświadczenie.
 warsztaty z podróżnikiem „Zwierzęta świata”, których celem było zdobywanie
wiedzy na temat fauny i flory różnego typu lasów (głównie lasów tropikalnych) oraz kształtowanie 
postaw proekologicznych.
• 16, 17 października – warsztaty pt. „Tajemnice lasu i drewna” - w ramach zajęć dzieci poznawały 
tajemnice obróbki drewna, wytwarzania różnego rodzaju mebli, a także sposoby ochrony lasów przed 
nadmierną eksploatacją.
• września – warsztaty Poznajemy Świat „Wyprawa do dżungli – jak się przygotować?”- dzieci 
dowiedziały się jak wyglądają przygotowania do wyprawy do lasu tropikalnego
• 26 maja – warsztaty Poznajemy Świat „Wysokie wieże” – W ramach zajęć dzieci poznawały sposoby 
segregacji śmieci i możliwość ich ponownego wykorzystania
• warsztaty Poznajemy Świat
Tematyka i miejsca wycieczek:
1) Dwie wycieczki do Muzeum Przyrodniczego PAN wystawa pt. "Las tropikalny” – której celem było 
poszerzanie wiedzy dzieci na temat flory i fauny lasów egzotycznych, wdrażanie do szacunku wobec 
przyrody, rozbudzanie emocjonalnego stosunku do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia 
człowieka, zwrócenie uwagi na różnorodność form życia, bogactwo kolorów, dźwięków, zapachów. Na 
ekspozycji można było zobaczyć 60 gatunków roślin m.in. rośliny, których owoce i ziarna człowiek 
wykorzystuje w życiu codziennym, np. bananowce, kawowce, pieprzowce. Udostępnione gatunki flory 
rosną m.in. w lasach Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Są wśród nich zarówno gatunki rosnące na 
skałach i drzewach, jak i rośliny naziemne. W sali gdzie znajduje się wystawa można poczuć się jak w 
prawdziwej tropikalnej dżungli. Panuje tu odpowiednia temperatura i wilgotność, które oddają 
niepowtarzalny klimat. Dzieci mogły na własne oczy zobaczyć roślinę
wanilii, czy owadożernego dzbanecznika.
2) Dwie wycieczki do Ogrodu Botanicznego- Zwiedzając ogród można było zobaczyć mnóstwo 
fascynujących roślin. Dzieci dowiedziały się, że ogród założono wiele lat temu dlatego można w nim 
znaleźć wiele starych okazów drzew, drzewa niezwykłe takie jak palmy, a także najciekawsze z roślin 
użytkowych, które rozproszone są po całym Ogrodzie.
3) Wycieczka do Puszczy Niepołomickiej, której zadaniem było przybliżanie dzieciom świata przyrody 
poprzez bezpośrednie z nim obcowanie oraz wdrażanie do ekologicznego myślenia i działania.
4) Trzy warsztaty pt. „Leśna przygoda” - dzieci poznały leśne zwierzęta oraz mogły poznać ich naturalne 
środowisko i sposób życia
Podstawowe cele i zadania, które zostały zrealizowane w ramach wyżej wymienionych działań:
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat fauny i flory lasów, znaczenia lasów
• Aktywizacja przedszkoli do działań edukacji ekologicznej - rozbudzenie zainteresowań dzieci przyrodą, 
Właściwa postawa dzieci wobec przyrody,
Zorganizowanie bazy dydaktycznej do pracy dla dzieci w przedszkolach
• Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat odpowiedzialnej konsumpcji zasobów 
leśnych, kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców 
oraz innych uczestników projektu.
• zachęcanie do refleksji nad sytuacją lasów na świecie
• kształtowanie nawyków związanych z oszczędnym wykorzystywaniem papieru w życiu codziennym,
• zachęcanie do ponownego przetwarzania materiałów, zbierania makulatury,
Przedszkola zorganizowały również teatrzyki:
A. Przygotowane przez przedszkole:
1. Przedstawienie „Las” (z okazji Światowego Dnia Lasu opisanego powyżej)
2. Przedstawienie „ Intruzi w lesie czyli o tym jak czarownice odmieniły dzieci!” (dla rodzin 
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przedszkolaków) promujące ochronę lasu
3. Przedstawienie poszerzające wiedzę na temat zasobów lasu pt. „Przygody Krasnala Leśnika”- teatrzyk 
został zorganizowany w grupie najstarszej. Dzieci poszerzały i utrwalały wiedzę na temat grzybów 
jadalnych i trujących.
4. Przedstawienie promujące ochronę lasu w ramach uroczystego zakończenia roku – każda z grup 
prezentowała inny sposób spędzania wakacji. Jedna z grup przedstawiła pomysł na spędzenie wakacji w 
lesie. Przy okazji dzieci przypomniały wszystkim jakie zasady poruszania się po lesie obowiązują 
wszystkich odwiedzających to piękne miejsce.
B. Profesjonalne teatrzyki edukacyjne
1) Teatrzyk „Przyjaciele z zielonego lasu” - przypomnienie zasad zachowywania się w lesie, 
przedstawienie dzieciom postaci leśnika oraz zaprezentowanie najważniejszych celów jego pracy.
2) Teatrzyk „Bajdurka” pt. „Leśne przygody zająca Poziomki”
3) Teatrzyk „Bajdurka” pt. „O Filipku, który przyrody nie szanował”
W ramach projektu dzieci uczestniczyły również w różnego rodzaju uroczystościach oraz akcjach, na 
których poruszana była tematyka związana z lasem:
1. Światowy Dzień Lasu –przygotowano dla poszczególnych grup kostiumów odzwierciedlające 
piętrową budowę lasu oraz przedstawiono programu artystyczny zawierający tańce, wiersze i piosenki 
poświęcone faunie i florze lasu.
GRUPA I
Ściółka (opadłe liście, bakterie, krety)
Runo leśne (paprocie, grzyby, poziomki, jagody, żaby, motyle, mrówki)
GRUPA II
Podszyt (młode drzewa i krzewy – leszczyna, malina, jeżyna)
GRUPA III
Wysokie drzewa (dąb, brzoza, sosna, świerk, lipa, klon)
2. Dzień Leśnika –obejrzane zostało przedstawienie „Przyjaciele z zielonego lasu”, w którym pojawiła się 
postać leśnika. Ponadto w trakcie dnia omawiano z dziećmi rolę i zadania leśnika. Dzieci odwiedziły w 
tym dniu Nadleśnictwo w Zabierzowie. Poznały pracę leśnika i miały okazję spacerować po lesie i 
cieszyć się jego urokami, a także odkrywać leśne tajemnice.
3. Światowy Dzień Drzewa – przeprowadzono zajęcia i zabawy dydaktyczne poświęcone znaczeniu 
drzew i lasu dla życia człowieka, dzięki tej akcji dzieci miały okazję do bliższego kontaktu z naturą w 
postaci drzew. Poznały też rolę jaką pełnią drzewa w życiu człowieka. Zorganizowano również pochód 
ekologiczny, którego celem było promowanie ochrony lasów wśród przedszkolaków, ich rodzin i 
mieszkańców Nowej Huty oraz utrwalanie w świadomości dzieci znaczenia odtwarzania zasobów 
leśnych dla życia każdego człowieka.
4. Dzień Ziemi - zorganizowano tzw. „Błękitny Dzień”, którego celem było poszerzanie wiedzy na temat 
znaczenia i sposobów segregacji odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem papieru) oraz promowanie 
zbierania makulatury wśród mieszkańców Nowej Huty. Przede wszystkim skupiliśmy się na 
gospodarowaniu odpadami papierowymi. W ramach tej akcji dzieci dowiedziały się jaki pojemnik służy 
do wyrzucania papieru, dlaczego potrzebna jest makulatura, ale także jak można wykorzystać stare 
gazety. Przygotowaniem do obchodów „Błękitnego Dnia” była zbiórka makulatury (od 8 kwietnia). W 
ramach „Błękitnego dnia” w każdej grupie przeprowadzono zajęcia poświęcone recyklingowi, a w 
każdej sali umieszczono pojemnik na makulaturę.
5. Przedszkole brało udział w akcji „Ratujmy Lasek Borkowski”, której celem jest zaprzestanie wycinki 
drzew, która odbywa się w Lasku Borkowskim w Krakowie, w sąsiedztwie ulicy Karabuły i 
doprowadzenie do ponownego zalesienia tego terenu.
Udział w akcji poprzez umieszczenie informacji o jej celach i metodach udzielenia wsparcia na naszej 
stronie internetowej oraz na przedszkolnej tablicy ogłoszeń. Ponadto zachęcaliśmy w naszych 
rozmowach zarówno dzieci, jaki i ich rodziców do udziału w akcji.
6. Akcja Fascynujący Świat Roślin - w ramach akcji w każdej grupie odbyły się zajęcia poświęcone florze 
polskich lasów.
7. Festiwal Recyklingu (2-13 czerwca) - przedszkolaki wzięły udział w warsztatach, podczas których 
wykonywały stroje ze zgromadzonej wcześniej makulatury (gazety, stara bibuła, kartki z rysunkami). 
Gotowe stroje zaprezentowano pozostałym przedszkolakom podczas pokazów mody gazetowej 
zorganizowanych na przedszkolnym tarasie. Celem warsztatów było promowanie proekologicznych 
zachowań poprzez zachęcanie do ponownego wykorzystania makulatury oraz zbiórki surowców 
wtórnych.
8. Światowy Dzień Zwierząt – zrealizowane zostały zajęcia uzupełniające i utrwalające wiadomości na 
temat flory polskich lasów, wdrażające do okazywania zwierzętom szacunku
9. Światowy Dzień Drzewa – warsztaty pt. „Tajemnice lasów i drewna”. W ramach zajęć dzieci 
poznawały tajemnice obróbki drewna, wytwarzania różnego rodzaju mebli, a także sposoby ochrony 
lasów przed nadmierną eksploatacją.
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W ramach projektu zorganizowano również konkursy:
1. Konkurs towarzyszący warsztatom pt. „Moda gazetowa” promujący zbiórkę makulatury
2. Konkurs plastyczny pt. „ Leśny pejzaż” utrwalający zdobytą przez dzieci wiedzę na temat lasu i jego 
mieszkańców
3. Konkurs fotograficzny dla rodziców „Na leśnych ścieżkach” promujący spędzanie wolnego czasu na 
łonie przyrody oraz służący przypomnieniu zasad zachowania się w czasie pobytu w lesie
4. Udział w konkursie na zielnik zorganizowanym przez filię na os. Piastów służący poszerzaniu wiedzy 
dzieci na temat flory polskich lasów
5. Konkurs plastyczny Chrońmy drzewa, utrwalający i poszerzający wiedzę dzieci na temat ochrony 
zasobów lasu
We wszystkich grupach przeprowadzono liczne dodatkowe działania dydaktyczno wychowawcze 
dotyczące lasu. Działania podjęto w budynku przedszkolnym jak również ogrodzie.
1. Stworzenie kącików przyrody w każdej grupie i zagospodarowanie przedszkolnego ogrodu. Dzięki 
podjętym działaniom poszerzaliśmy wiedzę dzieci na temat cyklu życia roślin, zapoznawaliśmy je z 
rozwojem, budową i sposobem pielęgnacji roślin, wdrażaliśmy do prowadzenia obserwacji oraz 
kształtowaliśmy obowiązkowość i odpowiedzialność.
2. We wszystkich grupach prowadzono zabawy dodatkowe sprzyjające utrwalaniu, porządkowaniu i 
poszerzaniu wiedzy związanej z fauną i florą lasów oraz ochroną przyrody - np. układanie puzzli, 
wznoszenie konstrukcji, rozwiązywanie zagadek słownych, wzrokowych, słuchowych, zabawy ruchowe, 
tworzenie makiet, kompozycji płaskich i przestrzennych, zdobywanie wiedzy poprzez wysłuchiwanie 
ciekawostek o życiu zwierząt i roślin, oglądanie albumów i książek, wcielanie się w role podczas zabaw 
zorganizowanych i wymyślanych przez dzieci.
3. Kronika Lasu- (czerwiec – październik) zadaniem dzieci było zbieranie ciekawych zdjęć z wydarzeń, 
które miały miejsce w lesie, a także najpiękniejszych leśnych miejsc. Dzieci zbierały fotografie w czasie 
wakacji, a także jesiennych spacerów po lesie. Nauczyciele zebrali wszystkie przyniesione zdjęcia i 
stworzyli wspólnie z dziećmi Kronikę Lasu.
Podstawowe cele i zadania, które zostały zrealizowane w ramach wyżej wymienionych działań:
• opieka nad rosnącymi drzewami i krzewami
• sadzenie nowych roślin, poznanie warunków niezbędnych do ich wzrostu
• prowadzenie obserwacji na temat czasu wzrostu roślin oraz zachodzących zmian
• obserwacja życia lasu
Działania podjęte w ramach projektu miały przede wszystkim na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców 
Krakowa na temat znaczenia istnienia leśnych ekosystemów oraz odpowiedzialnej konsumpcji zasobów 
leśnych na przykładzie małopolskich lasów. Zadaniem było poszerzanie wiedzy dzieci na temat 
znaczenia i odpowiedzialnej konsumpcji zasobów leśnych, zapoznanie przedszkolaków z zagrożeniami 
wynikającymi z niszczenia i wycinki lasów, zapoznanie dzieci ze sposobami ochrony lasów np. zakup 
drewna wiadomego pochodzenia, papieru z certyfikatem produkcji, oszczędne wykorzystywanie 
papieru, zbiórka makulatury, formy recyclingu, a także zagospodarowanie terenów zielonych w 
najbliższej okolicy (ogrodów przedszkolnych).
Zadaniem dla nauczycieli oraz dzieci było wzięcie udziału w świętach oraz akcjach, których celem było 
poszerzanie wiedzy na temat przyrody i jej ochrony. Przedszkola z zapałem realizowały wszystkie 
zaproponowane zadania. Dzieci od samego początku trwania projektu bardzo chętnie angażowały się w 
organizację różnego rodzaju uroczystości czy akcji, pogłębiając tym samym swoją wiedzę, a 
jednocześnie wspaniale się bawiąc. Przedszkolaki szybko zrozumiały jak ważny jest w naszym życiu las i 
jego zasoby. Również Rodzice Przedszkolaków zaangażowali się w realizację zadań wynikających z 
projektu, co tym bardziej utwierdzało dzieci w słuszności działania na rzecz ochrony lasu.

Projekt „Aleja głogowa”
W października rozpoczął się na krakowskich Azorach projekt „Aleja głogowa”realizowany przez Ewa 
Zalewską, Katarzynę Kiwałę, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz klub dziecięcy Momi Klub.
Celem projektu jest m.in. rewitalizacja osiedla Azory, poprzez upiększenie terenów zielonych na osiedlu 
czyli posadzenie drzewek szczęścia poprzez rodziny, młode małżeństwa, pary, grupy szkolne i 
młodzieżowe. Urządzenie głogowej alei w parku poprzez obsadzenie jej głogiem dwuszyjkowym - 
dekoracyjna roślina łatwa w uprawie, tania, wiosną cieszy oko czerwonymi kwiatami, jesienią karmi 
ptaki swymi owocami. Personalizacja drzewek, nadanie im imion dzieci, które drzewka posadziły lub 
nadanie im imion nowo narodzonych dzieci urodzonych w azorskich rodzinach. Sadzenie drzewostanu 
połączone jest ze sztuką i czytelnictwem, skierowanym głównie do najmłodszego pokolenia.
Zajęcia dla dzieci:
- jak powstaje książka,
- drzewa, las
- uczę się być strażnikiem przyrody,
- bliżej natury
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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)

1000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Ochrona płazów, ochrona terenów cennych przyrodniczo, ochrona  drzew, przeciwdziałanie  
nielegalnemu składowaniu  drzew, działania na rzecz dobrego prawodawstwa lokalnego 
dotyczącego ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego

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

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

popularyzowanie zasad 
ochrony środowiska,
popularyzowanie wiedzy 
przyrodniczej ze 
szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia i 
celów ochrony przyrody,
zwiększenie aktywności 
obywateli,
prowadzenie we własnym 
zakresie badań skażenia 
środowiska,

Warsztaty odbywają się w Przedszkolu Kraina Uśmiechu ul.Jaremy 12, Szkole Podstawowej nr 119 przy 
ulicy Czerwieńskiego 1, klubie dziecięcym – Momi Klub, ul.Kluczborska 54m1,
Treść warsztatów oddziaływuje na dzieci, które w rodzinach szerzą dobre praktyki ekologiczne. Dzieci 
opiekują się swoimi – rodzinnymi drzewami. Za dobrym przykładem sadzane są kolejne drzewa. Dzieci 
szanują przyrodę zauważając ile czasu potrzeba by uzyskać trochę cienia. Pokolenie strażników 
przyrody dorasta, hołdując się posiadaniem drzewa z tradycjami. Kolejne pokolenia mieszkańców sadzą 
następne drzewa. Smutna aleja przyjęła nazwę alei głogowej. Seniorzy i małe dzieci odpoczywają na 
ławkach przy głogowej alei, ciesząc się cieniem w upalne dni, opowiadając przy tym anegdoty 
zaczynające się od: było to
w roku 2014 jak to drzewo zasadziłem ........
Akcja sadzenia głogów miała miejsce w sobotę 11 października i była połączona z piknikiem azorski 
przygotowywanym przez Radę Dzielnicy
W ramach projektu planowane jest również zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i wiosną 
2015 r. wydanie książki z rysunkami wyłonionymi w konkursie
Projekt realizowany w ramach Konkursu na dofinansowanie mini-projektów społecznych w
ramach Programu Aktywna Społeczność w Krakowie dzięki wsparciu finansowemu
finansowemu Fundacji BRITISH COUNCIL (5.000 zł)
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organizowanie sesji i 
sympozjów, konferencji 
popularno-naukowych,
współpraca z instytucjami 
naukowymi, specjalistami w 
zakresie ochrony 
środowiska,
współpraca z organizacjami, 
stowarzyszeniami 
społecznymi i służbami 
zawodowymi działającymi 
w zakresie ochrony 
przyrody,
prowadzenie działalności 
informacyjno-
propagandowej i 
edukacyjnej, przy 
wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, 
własnych wydawnictw, 
prelekcji, odczytów, 
wycieczek, obozów 
szkoleniowych,
organizowanie imprez i 
akcji społecznych w 
zakresie ochrony: przyrody, 
środowiska, zwierząt, 
wartości kulturowych”
prowadzenie akcji w 
zakresie zadrzewiania, 
zalesiania, porządkowania 
lasów i oczyszczania wód,
podejmowanie działań 
interwencyjnych na rzecz 
ochrony przyrody,
powołanie przy 
Towarzystwie Straży 
Ochrony Przyrody,
formułowanie publicznych 
opinii i ocen dotyczących 
środowiska i rozwoju 
gospodarczego,
udzielanie pomocy 
technicznej, szkoleniowej, 
informacyjnej i finansowej 
organizacjom 
pozarządowym w 
działaniach w zakresie 
ochrony: przyrody, 
środowiska, zwierząt, 
wartości kulturowych

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
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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) 77,196.07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 74,245.76 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) 2,950.31 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10,027.47 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

77,112.28 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,341.68 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

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 53,946.96 zł

81,453.96 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 81,453.96 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-4,257.89 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 9,678.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 10,038.70 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

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 Dzika  Klinika 5,850.00 zł

2 zadanie "Edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych w Krakowie i okolicach" 4,188.70 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

4,068.00 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

32.00 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)

2.00 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 21,450.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21,450.00 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

666.67 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

3,100.00 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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Członkowie zarządu nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia tych funkcji, natomiast otrzymywali  
wynagrodzenia  z tytułu umowy  zlecenia  przy realizacji  projektów  edukacyjnych oraz  działań  czynnej ochrony 
przyrody.
Poz.. VI.3 – skumulowana kwota wynagrodzenia  za kilkumiesięczną pracę

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

organizacji

prezes Mariusz Waszkiewicz 
25.06.2015

skarbnik  Jarosław  Snopek 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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