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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat KRAKÓW

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Mariusz Waszkiewicz prezes
Beata Snopek  wiceprezes
Jarosław Snopek  skarbnik

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

Bogusław Wójcik przewodniczący komisji  rewizyjnej
Bogusław Dudała członek komisji  rewizyjnej
Tomasz Stanek członek komisji  rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. ochrona przyrody,
2. ochrona środowiska,
3. ochrona zwierząt
4. ochrona krajobrazu
5. ochrona wartości kulturowych, 
6. pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego 
udziału w podejmowaniu decyzji.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. popularyzowanie zasad ochrony środowiska,
2. popularyzowanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia i celów ochrony przyrody,
3. zwiększenie aktywności obywateli,
4. prowadzenie we własnym zakresie badań skażenia środowiska,
5. organizowanie sesji i sympozjów, konferencji popularno-
naukowych,
6. współpracę z instytucjami naukowymi, specjalistami w zakresie 
ochrony środowiska,
7. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi i 
służbami zawodowymi działającymi w zakresie ochrony przyrody,
8. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej i 
edukacyjnej, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, 
własnych wydawnictw, prelekcji, odczytów, wycieczek, obozów 
szkoleniowych,
9. organizowanie imprez i akcji społecznych w zakresie ochrony: 
przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych
10. prowadzenie akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania, 
porządkowania lasów i oczyszczania wód,
11. podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony 
przyrody,
12. powołanie przy Towarzystwie Straży Ochrony Przyrody,
13. formułowanie publicznych opinii i ocen dotyczących środowiska 
i rozwoju gospodarczego,
14. udzielanie pomocy technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i 
finansowej organizacjom pozarządowym w działaniach w zakresie 
ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

„Chrońmy  drzewa”

Celem zadania było wspieranie akcji ochrony drzew w Małopolsce.
Istotnym elementem zadania będą akcje sadzenia drzew, ze szczególnym 
uwzględnieniem Dnia Drzewa. Akcje sadzenia drzew zorganizowana w miejscu i 
z udziałem osób zgłoszonych podczas trwania zadania i są najlepszą formą 
edukacji ekologicznej. Edukacji nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim 
pokazującej możliwości ochrony przyrody przez każdego z nas.

Opowiem wam o drzewie
W ramach działań edukacyjnych organizowane zostały konkursy dla dzieci  i 
młodzieży - drzewo jako inspiracja do własnej twórczości
- konkurs plastyczny i fotograficzny „Najpiękniejsze drzewo okolicy”
- konkurs plastyczny na logo o motywie drzewa promujące szlak, gminę, 
miejscowość, osiedle, ulicę.
- konkurs na prace literackie o motywie drzewa 
Drzewo stało się tu pretekstem do spojrzenia na cały krajobraz, przyrodę oraz 
dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. Drzewo jest obecne w lokalnej 
tradycji, historii i sztuce od setek lat. Jest też łącznikiem pomiędzy przyrodą i 
dziedzictwem kulturowym regionu, często ważnym lokalnym symbolem, a także 
tematem opowieści, legend, muzyki i tańca. 
Na konkursy wpłynęło 144 prace plastyczne, fotograficzne, literackie w różnych 
kategoriach wiekowych (od przedszkoli do gimnazjów) z 16 placówek.
W przypadku prac plastycznych – uczestnicy konkursu przedstawiali konkretne 
drzewa, które wcześniej musieli odnaleźć w terenie. Zarówno w przypadku prac 
plastycznych jak i fotograficznych uczestnicy konkursu musieli określić gatunek 
przedstawianego drzewa. 

Posadź drzewo 
Zaktywizowanie szkół do działań proekologicznych - akcji sadzenia drzew. Na 
terenie 9 placówek edukacyjnych dzieci i młodzież posadziły 234 drzewa i 
krzewy. W  akcje  sadzenia  połączone  z  działaniami  edukacyjnymi  
zaangażowanych było ok. 160 osób

Chrońmy drzewa 
Zorganizowane dwa publiczne wydarzenia artystyczno–ekologiczne 
zwracających uwagę na konieczność ochrony drzew. 
 Piknik na Biskupiej

15.04.2012 Wydarzenie organizowane wspólnie z MML (Miasto Mądrych Ludzi), 
Ibikekrakow.com, Stowarzyszeniem Miłośników Kleparza i Garbar "Krakowska 
Florencja". W programie: piknik dla mieszkańców, przemówienia, 
przeprowadzenie artystycznego happeningu ekologicznego - wspólne tworzenie 
Smoka Obywatelskiego, spacer z przewodnikiem po Placu Biskupim. W 
wydarzeniu, pomimo padającego deszczu brało udział ok. 50 osób. 
 Na ratunek drzewom Młynówki Królewskiej. 

27.09.2012 Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju 
Gmin Polskich, Stowarzyszeniem Środowisko i My, inicjatywą społeczną 
„Ratujmy Młynówkę Królewską”, Centrum Kreatywności ”Perła”. W ogrodzie willi 
Modrzejówka zorganizowane zostały warsztaty artystyczno-ekologiczne w 
których brało udział ok. 50  dzieci. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, 
budowanie "kiosku tlenowego" i „sztucznego lasu”, prezentacja prac 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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plastycznych  dzieci w  ramach konkursu plastycznego "Drzewa Młynówki 
królewskiej" i wręczenie nagród,  występy  muzyczne i taneczne, zajęcia  
rekreacyjne  w  ogrodzie.
Prowadzone działania zostały zaprezentowane w artykułach prasowych:
• Dziennik Polski 14.04.2012  Piotr Tymczak „Piknik i protest na placu Biskupim”.
• Dziennik Polski 16.04.2012  Piotr Tymczak „Obawiają się zniszczenia 
kamienic, zieleni i powrotu prostytutek” 
http://nh60.dziennikpolski24.pl/pl/region/miasto-krakow/1217835-obawiaja-sie-
zniszczenia-kamienic-zieleni-i-powrotu-prostytutek.html
• Gazeta w Krakowie, 15.04.2012, Sid „Piknik obywatelski ze smokiem przeciw 
parkingowi” 
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11540654
,Piknik_obywatelski_ze_smokiem_przeciw_parkingowi.html
• Gazeta w Krakowie, 28.02.2012, Dawid Hajok, „Protestują przeciwko wycinaniu 
drzew w Krakowie”
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11247220
,Protestuja_przeciwko_wycinaniu_drzew_w_Krakowie.html
• Dziennik Polski 28.09.2012  Paulina Polak „Walczyli kredkami o zieloną 
Młynówkę”
• Na stronie internetowej Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody i na 
portalach internetowych:
http://miastomadrychludzi.wordpress.com/2012/04/10/smok-obywatelski-
nadchodzi/
http://lovekrakow.pl/wydarzenie/piknik-na-biskupiej_979.html
http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,11540654.html
https://www.facebook.com/events/423147714379019/
http://tnrop.most.org.pl/galerie-zdj/436-piknik-na-biskupiej

„Chronimy przyrodę Jury Krakowsko-Częstochowskiej”
Celem zadania „Chronimy przyrodę Jury Krakowsko-Częstochowskiej” była 
ochrona walorów przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez 
ochronę płazów oraz prowadzenie edukacji ekologicznej na szlakach 
turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego
Zadanie było realizowane w okresie od  15.03.2012 r. do 30.09.2012 r. 
W ramach zadania prowadzone były następujące działania:
• Wydane zostały materiały informacyjno-edukacyjne: 
 plakaty „Pomóż ochronić te zwierzęta” - kolorowe, jednostronne, wymiar 68 x 

48 cm, w nakładzie 1.000 kolor, 
 ulotki „Płazy sprzymierzeńcem rolnika” -dwustronna, kolor, nakład 1.000 szt. 
 foldery „Pomóż uratować te zwierzęta” (informacja nt. sposobów 
zabezpieczania tras migracyjnych płazów) nakład 1.000 szt., format A4, 
składany, kolor
 foldery „Chrońmy płazy” format A4, dwustronny, składany, kolor, nakład 1.000 

szt. 

Publikacje te były kolportowane wśród urzędów gmin i szkół na terenie 
małopolskiej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz wśród turystów, 

Na stronie internetowej Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody oraz w portalu 
internetowych Facebook zostały umieszczone internetowe wersje publikacji. 
• Czynna ochrona płazów – zabezpieczenie trasy migracyjnej płazów w 
Pieskowej Skale, 
Przeprowadzono akcje zabezpieczenia tras migracyjnych płazów w 
miejscowości Pieskowa Skała. Akcja prowadzona była we współpracy z 
Ojcowskim Parkiem Narodowym. Przy drodze zostały umieszczone znaki 
„Uwaga na płazy”.                          Na grobli pomiędzy stawami zainstalowany 
został punkt informacyjno-edukacyjny.
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 7.548 zwierząt, z 
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tego do stawów 5.002 (4.969 ropuch szarych, 23 żaby, 8 traszek zwyczajnych, 2
 traszki grzebieniaste), powracających 2.546 (2.534 ropuchy  szare, 12 żab)
W soboty i niedziele prowadzono działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną      
                i zwiedzającymi Ojcowski Park Narodowy. 
• Wydany został folder "Witamy w Ojcowskim Parku Narodowym" (format A4, 
składany, kolorowy, nakład 10.000 szt.) informujący o zasadach zwiedzania 
Ojcowskiego Parku Narodowego i jego walorach przyrodniczych. Folder 
rozprowadzany wśród zwiedzających Ojcowski Park Narodowy przez członków 
Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody na szlakach turystycznych parku oraz 
przez pracowników OPN w punktach obsługi (muzeum, wejścia do jaskiń, 
parkingi). Na stronie internetowej Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody 
została umieszczona internetowa wersja publikacji. 
• Prowadzone na szlakach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego 
patrole członków Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody zwracające uwagę 
na zachowanie się zwiedzających Park, prowadzące wśród nich edukację 
ekologiczną (informacje nt. przyrody, zasad zwiedzania terenów chronionych, 
kolportaż folderu "Witamy w Ojcowskim Parku Narodowym"). Działania 
prowadzone w uzgodnieniu z Dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego i przy 
wykorzystaniu bazy noclegowej udostępnionej nieodpłatnie przez Ojcowski Park 
Narodowy.
• Zorganizowana została akcja sprzątania rzeki Prądnik na terenie Użytku 
Ekologicznego Dolina Prądnika. W akcji brało udział ok. 40 osób, które zebrały 
ok. 200 worków śmieci wyłowionych z  rzeki i zebranych na  brzegach Prądnika
Informacja o akcji sprzątania użytku Ekologicznego Dolina Prądnika z galerią 
zdjęć oraz hiperłączami do relacji w mediach znajduje się na stronie internetowej 
Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody
http://www.tnrop.most.org.pl/galerie-zdj/435-sprzatanie-pradnika

Prowadzone działania zostały zaprezentowane w artykułach prasowych:
• Dziennik Polski 16.04.2012  Anna  Agaciak „Ekolodzy co  wieczór ratują  setki 
ropuch, żab i traszek, zbierając je  z  dróg”.
• Dziennik Polski 02.04.2012  Marcin Banasik „Wielkie sprzątanie w  dolinie 
Prądnika” 
 http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/miasto-krakow/1215643-wielkie-
sprzatanie-w-dolinie-pradnika-zdjecia.html   
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/galerie/regiony/krakow/1215839-wielkie-
sprzatanie-w-dolinie-pradnika.html
• Dziennik Polski 02.04.2012  Marcin Banasik „Bezkarnie  zaśmiecany Kraków”
• TelewizjiKraków – Kronika Krakowska   
http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/31-iii-2012-godz-1830/6919739 czas 
10.51
• Na stronie internetowej Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody oraz na 
portalu internetowym Facebook

• Prowadzenie punktu bezpłatnych porad dotyczących ochrony przyrody, 
informacje  i porady  dla mieszkańców (bezpośrednio  w  siedzibie towarzystwa, 
telefonicznie,  za pomocą poczty  elektronicznej)
• Udział w 100 postępowaniach administracyjnych, w tym m.in.:
  20 postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz inwestycji na 

terenach zieleni 
 5 postępowań  w sprawie   kar  za  nielegalne  usuniecie drzew
 60 postepowaniach w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
 8 postępowań  w sprawie  nielegalnego  składowania odpadów (7  z  wniosku  

Towarzystwa)
 nielegalnej zabudowy, uwarunkowań środowiskowych, zmiany klasyfikacji 
gruntów, wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, zanieczyszczenia gleby przez  
stację benzynową 

• Wnoszenie uwag do planów zagospodarowania przestrzennego w celu 
ochrony terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo przed zabudową:
- Uwagi  do 7 projektów planów zagospodarowania przestrzennego z terenu 
Krakowa 
- Uzgodnienie przez OPN zmian miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego gmin: Wielka Wieś, Sułoszowa, Giebułtów, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa

• Wnoszenie uwag  do Programu ochrony środowiska  Krakowa 
• współtworzenie komisji dialogu obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa: 

Druk: MPiPS 5



ds. Środowiska oraz ds. rewitalizacji Nowej Huty
•  Podpisanie przedwstępnej umowy kupna w miejscowości Ispina działki celem 
ochrony zbiorowiska łąkowego położonego w obszarze Natura 2000 Puszcza 
Niepołomicka
• Utrzymywanie  Społecznej Ostoi Przyrody „Staw przy Cegielni” na terenie  
dzierżawionym od  Gminy Kraków

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana:
- popularyzowanie zasad ochrony środowiska
- podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony 
przyrody 
- organizowanie imprez i akcji społecznych w zakresie ochrony 
przyrody, środowiska, zwierząt,  wartości kulturowych

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 445,108.54 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 445,108.54 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 3.35 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,956.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 31,241.64 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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31,241.64 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 411,910.00 zł

0.00 zł

2,660.00 zł

400,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8,250.00 zł

1,000.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,156.71 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Zadanie  „Chrońmy  drzewa” 758.82 zł

2 Dzierżawa   Społecznej Ostoi Przyrody „Staw  przy Cegielni” 142.15 zł

3 Akcja  choinka 255.74 zł

Druk: MPiPS 9



4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 65,310.07 zł 1,156.71 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

61,334.88 zł 1,156.71 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

3,975.19 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

31.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

3.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 33,230.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 33,230.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 33,230.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,896.36 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. 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

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4,260.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. 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

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

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.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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