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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-05-14

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 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

Bogusław  Wójcik przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Katarzyna Wójcik zastępca 
przewodniczącego 
komisji rewizyjnej

NIE

Bogusław  Dudała sekretarz TAK

TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2015 r. działalność  Towarzystwa polegała  na prowadzeniu działań:

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

* Społeczna Ostoja Przyrody Staw przy Cegielni - utrzymywanie społecznej ostoi przyrody dzierżawionej 
przez Towarzystwo
* Ochrona łąk - Natura 2000 Puszcza Niepołomicka – utrzymanie będącej  własnością  Towarzystwa  łąki 
w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka;
* prowadzenie punktu porad dotyczących ochrony przyrody (informacje i porady dla mieszkańców 
bezpośrednio w siedzibie towarzystwa, telefonicznie,  za pomocą poczty  elektronicznej)
*Udział 80 postępowaniach administracyjnych, w tym m.in.:
- 17 postępowaniach administracyjnych w sprawach usuwania drzew
- 34 postępowaniach w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
- 16 postępowaniach w sprawie decyzji o  uwarunkowań środowiskowych, 
- wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, 
- utworzenia   strefy ochrony  gniewosza plamistego na krakowskim  Zakrzówku
- Wnioskowanie i udział 4 postępowaniach administracyjnych w nielegalnego składowania odpadów, 
- inne  m.in.: badania  płazów i gadów   parkach narodowych, samowoli  budowlanych (rejon  rezerwatu 
 Skała Kmity)
* wystąpienia interwencyjne m.in. w  sprawie  zanieczyszczenia   rzeki Prądnik  na  terenie Ojcowskiego 
parku narodowego, zniszczeń  na terenie użytku ekologicznego Dolina Prądnika, zniszczenia  drzew, 
* Wnoszenie uwag do planów zagospodarowania przestrzennego (rejon Twardowskiego i  św. Jacka,  
Nowa Huta Przyszłości Przylasek  Rusiecki)  oraz wystąpienia w  sprawie  przygotowywanych planów 
(Pychowice II,  zmiana planu Bulwary  Wisły) w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo i 
krajobrazowo przed zabudową,
* we współpracy  z innymi organizacjami i  grupami nieformalnymi kampania w obronie  Zakrzówka, 
lasu łęgowego w Przegorzałach
* współtworzenie komisji dialogu obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa: ds. Środowiska oraz 
ds. rewitalizacji Nowej Huty
* Realizacja projektów „Ochrona drzew jako  element działań na  rzecz ochrony powietrza”  oraz „Aleja  
głogowa”

Ochrona płazów w  Pieskowej Skale
Jak co roku, od wielu lat Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody prowadziło w Pieskowej Skale akcję 
ochrony płazów przekraczających drogę wojewódzką biegnąca w dolinie Prądnika, na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Co roku w okresie wiosennym płazy podążają z lasów, pól i łąk w kierunku stawów w Pieskowej Skale 
będących miejscem ich rozrodu. Ponieważ trasę migracyjną płazów przecina ruchliwa droga ginęło ich 
tutaj mnóstwo. Od 1997 r. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Ojcowski Park Narodowy 
organizują w tym czasie akcję zabezpieczania trasy migracyjnej. Wzdłuż drogi ustawiane są zapory z 
siatki, uniemożliwiające płazom wejście na drogę. Żaby i ropuchy dochodzące do siatki wędrują wzdłuż 
niej i wpadają do wkopanych w ziemię przed siatką wiader, lub są zbierane przez pracowników Parku i 
członków Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. W godzinach wieczornych, kiedy migracja się nasila, 
na odcinkach drogi które nie mogą być zabezpieczone siatkami członkowie Towarzystwa zbierają płazy 
bezpośrednio z drogi. Zbierane są również płazy które wracają po odbyciu godów.
W 2015 r. akcję ochrony rozpoczęto 23 marca rozpięciem siatek na podporach, a zakończono 4 maja 
2015 r. zwinięciem siatek. Tak długi okres ekspozycji siatek był potrzebny ze względu na przedłużającą 
się migrację godową płazów spowodowaną przez silne ochłodzenie (wiatr, opady deszczu ze śniegiem). 
W tym roku zwiększono długość zabezpieczonego odcinka rozpinając dodatkowe trzy 25-metrowe 
siatki wokół stawów przy groblach. Płazy opuszczające stawy po odbyciu godów i złożeniu skrzeku 
zatrzymywały się na siatce, skąd zbierano je i przenoszono na drugą stronę drogi. Długość 
zabezpieczonego odcinka wynosiła łącznie ok. 670 m. 
Łącznie do stawów w 2015 r. przeniesiono 6564 płazów: ropuch szarych (6522), żab trawnych (39), 
traszka zwyczajna (1). Podczas powrotów przeniesiono 4139 płazów: ropuch szarych (4118), żab 
trawnych (21).
W 2015 r. koszty realizacji zadań poniesione zostały przez Ojcowski Park Narodowy oraz Towarzystwo 
na Rzecz Ochrony Przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie uznał 
za celowe dotowanie żadną kwotą projektu Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody "W zgodzie z 
Naturą " w ramach którego zabezpieczana miała być trasa migracji płazów w Pieskowej Skale oraz 
działania: warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych w Brzeziu i Bolechowicach, oczyszczenie 
stawu leśnego z odpadów, przywrócenie życia w stawie i na jego obrzeżach, organizacja terenu 
zielonego w Bolechowicach. W związku z tym akcja zabezpieczenia trasy migracyjnej płazów była 
finansowana ze środków własnych Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody (wpłaty z tytułu 1% 
podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego oraz darowizn)
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Zadanie „Aleja głogowa”
Uczestnikami projektu, biorącymi czynny udział w warsztatach były 6latki z  klasy „0”   w ilości 25  osób 
ze  Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie oraz dzieci 6-latki z  grupy  „0” z Przedszkola „Kraina 
Uśmiechu” w Krakowie w ilości 25 osób.
Warsztaty odbywały się w każdej grupie oddzielnie, w każdą drugą środę miesiąca, w szkole w godz. od 
10 do 11, a w przedszkolu od godz. 11.30 do godz. 12.30 od września 2014 do kwietnia 2015
Poza szkołą i przedszkolem odbyły się następujące warsztaty:
1) 11.10.2014 – Park azorski (sadzenie 30 drzewek głogu przez dzieci z rodzicami oraz seniorów z Klubu 
Seniora Azory pod nadzorem Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, połączone z piknikiem 
zorganizowanym przez  Radę  Dzielnicy IV w Krakowie
2) 3.02.2015 warsztaty z grafikiem komputerowym odbyły się w Zespole Szkół Poligraficznych w 
Krakowie os. Tysiąclecia 38. Dzieci oglądały swoje prace w komputerze, grafik dokonywał 
przekształcenia rysunków i tekstu objaśniając znaczenie szaty graficznej książki.
3) 12.06.2015 warsztaty przyrodnicze z dziećmi z Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Muzeum 
Przyrodniczym ISEZ PAN ul. Św. Sebastiana oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej.
4) 18.06.2015 warsztaty przyrodnicze z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 119 w Muzeum 
Przyrodniczym ISEZ PAN ul. Św. Sebastiana oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej.
W grudniu 2014 r. dzieci uczestniczyły w konkursie rysunkowym a ich prace zilustrowały książkę pt. 
„Leśne wybory” autorstwa Ewy Zalewskiej. Do konkursu przystąpiło 50 dzieci objętych projektem             
       i dodatkowo 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 119 z dwóch klas pierwszych ponieważ 
nauczycielki tych klas mając na uwadze walory programu, społecznie zrealizowały jego treść w swoich 
klasach. 
W/w książka w ramach projektu została przetłumaczona na język angielski i w maju 2015 r. książka w 
wersji dwujęzycznej ukazała się drukiem.
27 maja 2015 na terenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” odbyły się wspólnie dla dwóch połączonych 
grup warsztaty ekologiczne, na które zaproszeni zostali leśnicy z Nadleśnictwa Krzeszowice, połączone z 
piknikiem i  rozdaniem wydrukowanych w ramach programu książek. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy IV, Klubu Seniora Azory. Dla gości dzieci 
wystawiły 2 spektakle teatralne o tematyce przyrodniczej.
Celem projektu było nauczenie i utrwalenie pracy zespołowej mieszkańców osiedla Azory, stworzenie 
trwałego i przyjaznego miejsca łączącego pokolenia, czynne zaangażowanie w życie osiedla oraz 
kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez rozbudzenie wyobraźni twórczych dzieci.
Poprowadzone warsztaty pt „Babcia Ewa uczy nas jak kochać zwierzęta, drzewa i las” ukazują 
powiązanie tematu „Z drzewa papier, z papieru książka” z cyklem zajęć jak się rodzi książka oraz 
nawiązywaniem więzi międzypokoleniowej dziecko-senior.
Mając na uwadze upowszechnienie projektu zgodnie z założeniami został pomyślnie zrealizowany plan 
upowszechniania projektu poprzez:
1) ulotki KRK Rewitalizacja w Krakowie
2) informacje w internecie
3) informacja w lokalnej gazecie nr 3/2014 (236) jesień  2014
4) artykuł w ogólnopolskiej gazecie FAKT z  dn. 13.10.2014
5) informacja w lokalnej gazecie nr 2/2015 jesień  2015

Projekt zrealizowany w ramach Konkursu na dofinansowanie mini-projektów społecznych w ramach 
Programu Aktywna Społeczność w Krakowie dzięki  wsparciu  finansowemu  Fundacji BRITISH COUNCIL 
(5.000 zł)

Zadanie „Ochrona drzew jako  element działań na  rzecz ochrony powietrza”  
Celem ogólnym zadania było zwrócenie uwagi na rolę drzew w zmniejszaniu zanieczyszczenia 
powietrza, wspieranie akcji ochrony drzew w Małopolsce.  
Celami  szczegółowymi były:
• rozbudzenie zainteresowań dzieci przyrodą, a w szczególności drzewami, poprzez udział  w 
konkursach,
• aktywizacja mieszkańców i organizacji społecznych do działań na rzecz ochrony drzew i terenów  
zielonych
• uspołecznianie procedur związanych z ochroną zieleni i zwiększaniem społecznego udziału w 
podejmowaniu decyzji.  
• ochrona  drzew przed nieuzasadnionym wycinaniem

Zadanie obejmowało działania w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno–
edukacyjne, konkursy lub przedsięwzięcia (akcje sadzenia drzew), upowszechniające wiedzę 
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ekologiczną, promocję zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz ochronę drzew.
W ramach działań edukacyjnych realizowane były konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu Małopolski. 
Zajęcia w których temat „Drzewo” wykorzystaliśmy jako inspirację  do własnej twórczości artystycznej 
dzieci, służyć miały zwiększaniu ich wrażliwości na piękno przyrody. Konkursy dotyczyły 
charakterystycznych drzew w regionie i były  realizowane w trzech kategoriach tematycznych (konkurs 
literacki oraz plastyczny i fotograficzny na najpiękniejsze drzewo okolicy) i różnych kategoriach 
wiekowych (od  przedszkola do szkół średnich). Na konkursy  wpłynęło ogółem 356 prac.
• http://splusina.szkolnastrona.pl/art,214,cierpliwosc-poplaca
• http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9031924,tenczynek-najpiekniejszy-milorzab,id,t.html
• http://chronmydrzewa.pl/%E2%80%A2-konkurs-literacki/
• http://chronmydrzewa.pl/%E2%80%A2-konkurs-plastyczny/
• http://chronmydrzewa.pl/%E2%80%A2-konkurs-fotograficzny/

 W szkołach podstawowych w Bolechowicach oraz w Brzeziu przeprowadzane były zajęcia  edukacyjne, 
m.in. wycieczka do lasu – obserwacja zwierząt, poznanie niektórych drzew, krzewów i roślin zielnych. 
Wykonanie zielników.
W tych  samych  szkołach zorganizowane były przedstawienia szkolne dotyczące ochrony  drzew:
- Brzezie - przedstawienie ,, W lesie”,
- Bolechowice  „Najpiękniejsze  drzewo okolicy” - montaż słowno-muzyczny.

W ramach działań „Posadź drzewo” aktywizowano mieszkańców, dzieci, młodzież do działań 
proekologicznych - akcji sadzenia  drzew. Sadzenie drzew, zajęcia terenowe oraz wytyczanie ścieżek 
przyrodniczych służą nie tylko zachowaniu terenów zielonych, ale są także najlepszą formą edukacji 
ekologicznej. Edukacji nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim pokazującej możliwości ochrony 
przyrody przez każdego z nas. W  akcji  sadzenia  drzew  brali udział mieszkańcy, uczniowie i ich  
rodzice, nauczyciele, członkowie Towarzystwa na  Rzecz Ochrony Przyrody. Posadzono 266 roślin w 
następujących lokalizacjach:
• Bolechowice -  teren  wokół szkoły podstawowej,
• Brzezie – teren wokół szkoły podstawowej oraz na terenie miejscowości Brzezie (m.in.  zasadzona 
aleja brzóz przy ul. Brzozowej),
• Kraków -  teren wokół  przedszkola i szkoły podstawowej ul. Zygmuntowska 12a.

W ramach działań „Chrońmy drzewa” prowadzone  były  działania związane z ochroną drzew: 
upublicznianie działań związanych z wycinaniem i pielęgnacją drzew, działania strażnicze dotyczące 
wycinania drzew i krzewów (udział w postępowaniach  administracyjnych   i komisjach oceniających 
stan drzew, informacje dla społeczeństwa w związku z wydawaniem  decyzji na usunięcie drzew, 
informowanie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz  Straży Miejskiej i 
administratorów o przypadkach niewłaściwego  zabezpieczania  drzew podczas prowadzenia prac 
remontowo-budowlanych    i prowadzenia  takich prac w  sposób  stwarzający  zagrożenie  dla  stanu  
drzew).
• udział w 14 postępowaniach administracyjnych w sprawach usuwania drzew
• udział w 6 komisjach organizowanych przez Urząd Miasta  Krakowa w sprawach usuwania drzew 
• na portalu internetowym www.chronmydrzewa.pl oraz grupie  „Chrońmy  drzewa” na portalu  
społecznościowym Facebook zamieszczane były informacje dotyczące usuwania drzew  (w tym m.in. 
informacje o przepisach prawnych, prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dokumentacja 
fotograficzna drzew dla których są wydawane decyzje o ich usunięciu),
• udział w postępowaniu w sprawie niezgodnego z ustawą wyłączenia gruntu leśnego  (usuniecie 
drzew) w Prądniku Korzkiewskim w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz w związku z 
podtrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Generalnego Dyrektora Lasów 
Państwowych stwierdzającego nielegalność wyłączenia - wniosek Towarzystwa na Rzecz Ochrony 
Przyrody o przywrócenie terenu do stanu poprzedniego
• interwencja w Urzędzie Gminy Klucze w sprawie ratowaniu starej lipy w miejscowości  Bydlin. 
Pracownicy urzędu gminy dokonali oględzin drzewa, zlecili wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i 
obiecali przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w celu utrzymania drzewa w dobrym 
stanie. Również miejscowy radny gminny zadeklarował  starania o przyjęcie przez  Radę  Gminy Klucze 
uchwały o objęciu drzewa ochroną w formie pomnika przyrody. 
• Działania zmierzające do zakupu przez Gminę Kraków tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego 
wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie - w celu bieżących badań stanu drzew ułatwiających 
ocenę zagrożeń i potrzeby usunięcia  drzew. Wg informacji  przekazanej przez dyrektora Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie w budżecie  na  rok  2016 będą zarezerwowane środki celowe na ten cel.
• Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody wystąpiło do wszystkich małopolskich urzędów  gmin z 
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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

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

wnioskami o udzielenie informacji nt. publikacji wykazów wniosków i decyzji  dotyczących usuwania  
drzew.  Ponad  połowa  gmin nie  wywiązywała  się z obowiązku ich publikacji. 
Zgodnie  z  art. 21.2 pkt  24 f  Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie 
dostępnych wykazach zamieszcza się dane: wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na 
usunięcie drzew lub krzewów.  Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej, organ 
administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej (art 
23). Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
zostało  wydane 22 września 2010 r.( Dz. U. nr  186).  Niestety jak wykazały odpowiedzi urzędów gmin, 
pomimo że od czasu wydania rozporządzenia minęło 5 lat wiele gmin nie wywiązało się z obowiązku 
publikacji wykazów dotyczących usuwania drzew. Ponad połowa gmin nie wywiązywała się z obowiązku 
ich publikacji. W niektórych urzędach wyrażano  zdziwienie, że jest obowiązek publikowania wykazów 
wniosków i decyzji dotyczących usuwania drzew. W innych były tylko krótkie informacje, niezgodne z 
ministerialnym wzorem. Część urzędników tłumaczyła się  natłokiem  obowiązków, inni próbowali 
zbagatelizować sprawę, a jeszcze inni kwitowali sprawę krótkim „nie prowadzimy  wykazów”. Po 
zwróceniu uwagi na  brak  wykazów lub ich niezgodność  z rozporządzeniem ministra, większość 
urzędów które miały braki przystąpiła do ich sporządzania. Na portalu internetowym 
www.chronmydrzewa.pl została opublikowana lista adresów internetowych elektronicznych gminnych i 
powiatowych wykazów wniosków i decyzji  dotyczących usuwania  drzew.  
• Zorganizowane zostało zgromadzenie publiczne przed siedzibą Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w obronie lasu łęgowego w Przegorzałach. Rzecznik prasowy RZGW zadeklarował 
pozostawienie lasu, natomiast Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zlecił 
wykonanie ekspertyzy w sprawie objęcia lasu ochroną w formie użytku  ekologicznego.
• http://www.radiokrakow.pl/dziennikarze/blog/malgorzata-nieciecka-mac/w-obronie-krakowskiego-
lasu-legowego/
• http://krakow.tvp.pl/20045509/protest-przeciwko-wycinaniu-drzew
• http://kzgw.inforia.pl/preview,148613696,rtv,2kytoeyqe,pl-PL
• http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3729338,przegorzaly-straca-cenny-las-legowy-przyrodnicy-
sa-pelni-obaw,id,t.html
• http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3859319,las-w-przegorzalach-uratowany,id,t.html
• http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3860747,bronili-lasu-przebrani-za-drzewa-wideo,id,t.html

Tematyka ochrony drzew była poruszana podczas wywiadów udzielanych przez Towarzystwo na Rzecz 
Ochrony Przyrody  w  licznych  wywiadach m.in. dla  Radia  ESKA, portalów  LoveKrakow i Krowoderska 
pl, Gazecie  Wyborczej w Krakowie, Dzienniku Polskim. M.in.:
• http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3937871,nadmiernie-zasolona-i-zatruta-gleba-powoduje-zly-
stan-drzew,id,t.html
• 
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18252018
,Skad_ten_wysyp_inicjatyw_obywatelskich__Skad_chec.html
• http://m.krakow.wyborcza.pl/krakow/1,106511,19007774,deweloper-za-wyciete-drzewa-musi-
posadzic-las-tylko-gdzie.html?utm_source=m.gazeta.pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=lokale
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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)

ochrona płazów, ochrona terenów cennych przyrodniczo, ochrona  drzew, przeciwdziałanie 
nielegalnemu  składowaniu odpadów,

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

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 
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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) 72,110.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 69,248.25 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

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

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
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d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,862.03 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 15,751.30 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 14,913.16 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11,676.90 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

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)

61,227.32 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,910.88 zł

0.00 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.)

1 przejazdy związane z ochroną płazów 817.40 zł

2 utrzymanie społecznej ostoi przyrody "Staw przy Cegielni" 221.13 zł

3 nagrody książkowe do projektu "Ochrona drzew..." 86.37 zł

4 ochrona dzikich zwierząt - darowizna dla "Dzikiej Kliniki" 10,552.00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 38,583.79 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

65,138.20 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 65,138.20 zł

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

6,972.08 zł

0.00 zł

4,068.24 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 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

1.2. 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

34.00 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)

5.00 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 34,420.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,420.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,868.33 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

3,990.00 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

Członkowie   zarządu nie otrzymywali żadnych  wynagrodzęń  z  tytułu pełnienia  tych  funkcji, natomiast otrzymywali 
wynagrodzenia z  tytułu umowy zlecenia przy  realizacji projektów edukacyjnych oraz  działań  czynnej ochrony 
przyrody

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

organizacji

Mariusz Waszkiewicz prezes, 
Jarosław  Snopek  - skarbnik 

14.05.2016 Data wypełnienia sprawozdania

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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