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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

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

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Towarzystwo na  Rzecz Ochrony Przyrody 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

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 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 28.09.2001 

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

5. Numer REGON 35142624700000 6. Numer KRS  0000047970 

    

za rok 2019 



 

2 

  

 
 
 
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  
zarządu      

Beata Snopek 
Wiceprezes  
zarządu      

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) 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Bogusław  Wójcik 
Przewodniczą
cy komisji  
rewizyjnej      

Katarzyna Wójcik 
Sekretarz  
komisji  
rewizyjnej      

Bogusław  Dudała 
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 rozumianego jako postrzeganą przez ludzi 
przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, 
ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub 
działalności człowieka, 

5. ochrona wartości kulturowych,  
6. pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego 
udziału w podejmowaniu decyzji, 

7. ochrona ładu urbanistycznego. 

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

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez: 
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, 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

 tak

 tak

 tak

 tak

 tak

 tak
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W 2019 r. działalność  Towarzystwa na  Rzecz  Ochrony Przyrody polegała  na prowadzeniu działań: 
 Projekt „Ochrona walorów przyrodniczo-kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej i miasta Krakowa” 
 prowadzenie punktu porad dotyczących ochrony przyrody (informacje i porady dla mieszkańców bezpośrednio w 

siedzibie towarzystwa, telefonicznie,  za pomocą poczty  elektronicznej) 
 Udział w 170 postępowaniach administracyjnych, w sprawach usuwania drzew, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

decyzji o uwarunkowań środowiskowych, nielegalnego składowania odpadów, wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, 
odstępstw od  zakazów  obowiązujących  w stosunku do chronionych gatunków i siedlisk, samowoli budowlanych 

 Wniesieniu 15 odwołań i zażaleń do samorządowego kolegium odwoławczego 
 Wniesieniu 12 skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
 wystąpienia interwencyjne m.in. w sprawie wysypywanie odpadów, 
 Wnoszenie wniosków i uwag do 10 przygotowywanych planów zagospodarowania przestrzennego ("Rejon ulicy Przewóz", 

„Wesoła - rejon ulicy  Kopernika”, "Bagry", „Nowe Miasto”, „Olszanica”, "Osiedle Podwawelskie”, "Nowohucka - Rejon 
Koncentracji Usług", „Pasternik”). 

 Kampania na rzecz wpisu Jury Krakowsko-Częstochowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO, 
 Współtworzenie komisji dialogu obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa: ds. Środowiska oraz ds. rewitalizacji 

Nowej Huty 
 udział przedstawiciela Towarzystwa w powołanym przez Prezydenta Miasta Krakowa  Zespole  ds. ochrony zieleni 

wydającego opinie ws  wniosków o zgodę na usunięcie  drzew  
 udział przedstawiciela Towarzystwa w Radzie ds. EkoMałopolski, powołanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
 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; 
 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 2019 r. długość zabezpieczonego odcinka wynosiła łącznie ponad 1 km. Do stawów przeniesiono 5981  płazów (5485 
przeniesionych przez TnROP, 496 przez pracowników OPN). Po odbyciu wędrówki godowej uratowano 776 płazów 
(TnROP). 
Koszty realizacji zadań poniesione zostały przez Ojcowski Park Narodowy oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. 

 
 Tematyka ochrony przyrody była poruszana podczas wywiadów udzielanych przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody 

w licznych  wywiadach m.in. dla  Radia  ESKA, Radia Kraków, portalu LoveKrakow, Gazety Wyborczej w Krakowie, Dziennika 
Polskiego,  Gazety  Krakowskiej, Telewizji Kraków.  

 
Od 5 lat Towarzystwo utrzymuje swoją działalność wyłącznie z darowizn i odpisów 1% podatku od osób fizycznych oraz 
wolontariatu. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 
                                              

 cały kraj  
 
 

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

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

Osoby fizyczne 50  
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Osoby  
prawne 

0 

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

przyroda 
 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 

 
 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) PKD 2007 
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

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

1. 
ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana - udzielanie pomocy 
technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i 
finansowej organizacjom pozarządowym w 
działaniach w zakresie ochrony przyrody, 
środowiska, zwierząt, wartości kulturowych 
- darowizna dla Fundacji Dzika Klinika - 
Centrum pomocy dla dzikich zwierząt os. 
Kazimierzowskie 18/158 Kraków z 
przeznaczeniem na realizację działań 
statutowych obdarowanego na rzecz dzikich 
zwierząt 

94, 99 Z 12 201,20 zł 

2. 
ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana - udzielanie pomocy 
technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i 
finansowej organizacjom pozarządowym w 
działaniach w zakresie ochrony przyrody, 
środowiska, zwierząt, wartości kulturowych 
– ochrona  płazów w  OPN 

94, 99 Z 4 581,16 

3. 
ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana - udzielanie pomocy 
technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i 
finansowej organizacjom pozarządowym w 
działaniach w zakresie ochrony przyrody, 
środowiska, zwierząt, wartości kulturowych 
-  Dzierżawa działki – Społeczna Ostoja 
Przyrody „Staw przy Cegielni” 

94, 99 Z 868,74 

 
 
 
 

   

tak
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
 

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) PKD 2007 
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

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

1.     

2.     

3.     

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
 

 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1.   

2.   

3.   

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

54 508,82 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 53 230,60 zł 

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) przychody finansowe 1 278,22 zł 

e) pozostałe przychody 0,00 zł 

nie  

nie  
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17 535,60 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:        0,00 zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych ,    zł 
b) ze środków budżetu państwa ,    zł 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych ,    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  35 695,00 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
3 495,00 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
32 200,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) ,    zł 

e) ze spadków, zapisów ,    zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych) ,     zł 

g) z działalności gospodarczej ,     zł 

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł 

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
pierwszy dzień roku sprawozdawczego 5 449,90 zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem 

17 651,10 zł 

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 

1 
 

Dzika Klinika - ratowanie dzikich zwierząt 
                                                                

11 701,20 zł 

2 
 

umowa zlecenie - księgowanie przychodów 1% podatku dla Dzikiej Kliniki 
    500,00 zł 

3 
 

Ochrona płazów w OPN 4 581,16 zł 

4 
Dzierżawa działki – Społeczna Ostoja Przyrody „Staw przy Cegielni” 

 
868,74 zł 

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów 

1 Ratowanie dzikich zwierząt 12 201,20 zł 

2  ,    zł 
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 
Koszty 

ogółem: 

W tym: wysokość kosztów 
finansowana z 1% podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:    65 512,24 zł 17 651,10 zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   56 006,40 zł   17 651,10 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   ,    zł  ,    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   ,    zł     

d) koszty finansowe ,    zł     

e) koszty administracyjne  9 505,84 zł ,     zł 

f) pozostałe koszty ogółem   ,    zł   ,     zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych  

,    zł                          ,     zł  

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11 003,42 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego ,     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej ,    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego ,    zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  
-  podać dodatkowo kwotę) 
 
 

 
 

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. 

 
 

 

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) 
 

 

 
 
 

 
 

z podatku od nieruchomości

nie  

nie  korzystała 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) 
w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                                                 0 osób 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 
0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić 
przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku) 

0 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona 
tylko raz) 

   
3 osoby 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków  
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
                                   34 osób fizycznych 

                                           0 osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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) 

 
 

3.2. 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) 

5 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

5 osób 

b) inne osoby 0 osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 
30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym) 

0 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

osób 

b) inne osoby osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym) 

0 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

osób 

b) inne osoby osób 

tak

tak
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 
            39 750,00 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze   ,    zł 

– nagrody   ,    zł 

– premie   ,    zł 

– inne świadczenia    ,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych               39 750,00 zł 

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

39 750,00 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 39 750,00 zł 

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

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 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone 
w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków 
zarządu) 

  1 104,17 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

   ,    zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

   ,    zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

  ,    zł 

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

5 500,00 zł 

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

  ,    zł 

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

,    zł 

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których 
mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 

  ,    zł 
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oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa  
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią 
publiczną) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       ,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych  

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu 

udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1    ,     zł 

2    ,     zł 

3    ,     zł 

4    ,     zł 

5    ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 
 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu 

udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1    ,    zł 

2    ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

5    ,    zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych  
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do których 
nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)  

nie  

nie  

nie  
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
 

 
 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1   ,    zł 

2   ,    zł 

3   ,    zł 

4   ,    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 
% udziałów lub akcji 

w kapitale 
% udziału w ogólnej 

liczbie głosów  

1    % % 

2    % % 

3    % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1  

2  

3  

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1   

2   

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  

 

 

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

 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 
 
 

Jarosław Snopek 
Mariusz Waszkiewicz 

 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 15.10.2020 
 
 

 nie

nie


