
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina GONIĄDZ

Powiat MONIECKI

Ulica DOLISTOWSKA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość GONIĄDZ Kod pocztowy 19-110 Poczta GONIĄDZ Nr telefonu 609613152

Nr faksu E-mail 
piotr.kamont@jestemnaptak.
pl

Strona www www.ptakipolskie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20007170300000 6. Numer KRS 0000253695

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

Jacek Karczewski Prezes Zarządu TAK

Tomasz Szuster Wiceprezes Zarządu TAK

Paweł O. Sidło Członek Zarządu TAK

Piotr Kamont Członek Zarządu 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

Arkadiusz Glass Komisja Rewizyjna TAK

Beata Brzezińska Komisja Rewizyjna TAK

Szymon Paprocki Komisja Rewizyjna TAK

"JESTEM NA PTAK!" (DAWNIEJ "PTAKI POLSKIE")
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

• ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym 
uwzględnieniem  ptaków,
• ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia 
antropogenicznego,
• odtwarzanie siedlisk, populacji dziko żyjących gatunków i szeroko 
rozumianych zasobów przyrody,
• badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska 
naturalnego,
• działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony 
przyrody 
i środowiska naturalnego,
• angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych 
organizacji wokół działań na rzecz ochrony przyrody,
• wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w 
zgodzie 
z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska 
naturalnego 
oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

• ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym 
uwzględnieniem  ptaków,
• ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia 
antropogenicznego,
• odtwarzanie siedlisk, populacji dziko żyjących gatunków i szeroko 
rozumianych zasobów przyrody,
• badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska 
naturalnego,
• działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony 
przyrody 
i środowiska naturalnego,
• angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych 
organizacji wokół działań na rzecz ochrony przyrody,
• wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w 
zgodzie 
z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska 
naturalnego 
oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I.  Kontynuacja rozpoczętych wcześniej projektów:

1. Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej. Edycja 3.
Bogata sieć działań i środków została zaplanowana i wdrożona w ramach Kampanii. Wśród 
najważniejszych zrealizowanych w 2013 roku można wymienić:
 Portal www.jestemnaptak.pl - bieżąca informacja o działaniach w Kampanii, podejmowanych 
tematach, wdrażanych działaniach, eventach, publicystyka, promocja, informacja źródłowa, 
poradnictwo. Ponadto funkcjonował specjalny serwis dedykowany na stronach Partnera Medialnego - 
www.jestemnaptak.onet.pl.
 Rozwijanie powstałego w 2010 roku fanpage-u na portalu społecznościowym Facebook – Jestem na 

pTAK! – publikacja licznych informacji przyrodniczych, ciekawostek, konkursów, quizów. 
 Bezpośrednie i pośrednie działania edukacyjne w szkołach realizowane w ramach kampanii Szkoła na 
pTAK! - rozpoczęte w roku 2010 i kontynuowane
 Uczestnictwo w wielu eventach i imprezach plenerowych, gdzie promowana była Kampania i 
towarzysząca jej idea Bądź na pTAK! - m.in. Biebrzańskie Sianokosach w Goniądzu, Sopocki Festiwal 
Organizacji Pozarządowych.

2. Bagna są Dobre! Ujście Warty Aktywna ochrona ptaków wodnych  i błotnych na terenie Polderu 
Północnego w parku Narodowym „Ujście Warty”, poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk 
lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Etap 2.
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Projekt realizowany na terenie blisko 5000ha, w partnerstwie z PN „Ujście Warty”, przy poparciu 
lokalnych samorządów - Powiatu Gorzowskiego, Gmin Witnica oraz Słońsk, Lubuskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska. Projekt 
rozpoczął się w styczniu 2011 roku.

Wśród najważniejszych działań zrealizowanych w 2016 roku należy wymienić:

 Aktualizacja na bieżąco stron www projektu, na której znalazły się najważniejsze informacje 
dotyczące postępu prac w projekcie a także wydarzenia i eventy, w których braliśmy udział, jako zespół 
projektowy. Wszystkie najważniejsze wydarzenia były jednocześnie promowane na FB.
 Rozpoczęły się prace nad produkcją książki oraz filmu dokumentalnego w całości poświęconych 

terenom, na których jest realizowany projekt.
 W ramach projektu przekonserwowano ponad 40km rowów melioracyjnych.
 Wykonano dodruk materiałów promocyjnych: pocztówek, broszur i produkcja plakatu „jakby nie 
patrzeć bagna są dobre”.
 Prowadzono monitoring efektów ekologicznych: hydrologiczny, ichtiologiczny i ornitologiczny.
 Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowy jazów i zastawek.  

3. Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 
2000 w Polsce północnej.
Celem projektu jest odtworzenie prawidłowego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych 
obszarach Natura 2000. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez usunięcie trzciny oraz drzew i krzewów, a 
następnie przywrócenie ekstensywnego użytkowania rolniczego. Proponowane działania są 
powszechnie stosowane w odtwarzaniu i utrzymaniu we właściwym stanie otwartych siedlisk 
podmokłych. O ich skuteczności świadczą między innymi przykłady z Bagien Biebrzańskich, ujścia 
Warty, czy rezerwatu przyrody Beka. Prowadzone tam lat konsekwentne działania pozwalają na 
przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ocalenie ich przed zarośnięciem. Projekt 
realizowany jest w partnerskiej współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo.

Do najważniejszych zadań w 2016 należało:
 wykonanie zaplanowanych działań ochronnych na Bagnach Izbickich (usuwanie nalotu drzew i 
krzewów), oraz w Dolinie Biebrzy, Noteci, Czerwonej Strugi i w rezerwacie Paśnickie Łąki (ekstensywne 
wykaszanie). Równolegle do działań ochronnych prowadzony był monitoring botaniczny i 
ornitologiczny.

4. Bagna są Dobre! Biebrzańskie Łąki 
Stowarzyszenie we współpracy z-i na terenie Biebrzańskiego PN kontynuowało dzierżawę łąk 
bagiennych – w większości opuszczonych (niespasanych i nieskoszonych). W 2016 roku kontynuowane 
były zabiegi odkrzaczania i wykaszania oraz program monitoringowy. Sporządzono niezbędne 
ekspertyzy oraz opracowano programy rolno-środowiskowe. Dzierżawione tereny stają się doskonałym 
laboratorium aktywnej ochrony przyrody, poszerzając przy tym możliwość działania Stowarzyszenia - 
m.in. poprzez organizację obozów woluntarystycznych, prowadzenie badań naukowych i 
eksperymentów terenowych. Doświadczenia merytoryczne w zakresie aktywnej ochrony otwartych łąk 
bagiennych poprzez ich ekstensywne użytkowanie będą w przyszłości wykorzystywane w aspekcie 
edukacyjnym.

5. Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności 
biologicznej w krajobrazie rolniczym.
Celem projektu jest  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Do najważniejszych zadań w 2016 należało:
- Nawiązanie współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego z 4 województw.
- Przygotowanie serii artykułów o charakterze edukacyjno-informacyjnym do prasy branżowej
II.Pozostałe działania Stowarzyszenia (podejmowane w roku 2016):
1. Promocja idei ochrony przyrody i edukacja przyrodnicza poprzez wykłady, prelekcje, pokazy, udział w 
seminariach, konferencjach i festynach - m.in. Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, Festiwal 
Woodstock, Wszechnica Biebrzańska.

2. Wsparcie koalicji organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych „Niech Żyją!”, która prowadzi 
działania komunikacyjne na rzecz skreślenia ptaków z listy zwierząt łownych.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-17 3



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000000

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3. Pomoc prawna i merytoryczna dla mieszkańców Pomorza – aktywistów społecznych podejmujących 
lokalne działania na rzecz ochrony przyrody. 

4. Ogólnopolska Noc Sów 2016. W dwóch pierwszych tygodniach kwietnia 2016 w ponad 50 
lokalizacjach w całej Polsce. Wzięło w nich udział blisko 2000 uczestników.  

5. Wykupy oraz dzierżawy porzuconych łąk oraz zdegradowanych torfowisk z przeznaczeniem do 
ochrony obszarowej. W 2014 roku wydzierżawiono (poza dzierżawami w granicach Biebrzańskiego PN)  
ponad 220ha. Znaczna część tych terenów to łąki mocno już zarośnięte wysokimi zaroślami, dziką różą, 
głogiem i tarniną - gatunkami szczególnie cennymi dla ptaków, które zostaną tam pozostawione. Na 
pozostałym obszarze prowadzimy ekstensywną gospodarkę rolną polegającą na ich wykaszaniu po 
zakończeniu okresu lęgowego ptaków.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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, 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Pozostałe formy edukacji 
gdzie indziej 
niesklasyfikowane - 
Stowarzyszenie Ptaki 
Polskie od 2009 roku  
realizuje program Szkoła 
na pTAK! skierowany do 
róznych odbioróc, w tym: 
szkół, przedszkoli i innych 
jednostek edukacyjnych. 
W roku 2016 
kontynuowano działania 
związane z rozwojem 
programu. Warsztaty 
polegały na kształtowaniu 
postaw na rzecz ochrony 
przyrody i środowiska 
naturalnego, oraz 
angażowaniu 
społeczeństwa oraz 
integrowanie potencjału 
różnych organizacji wokół 
działań na rzecz ochrony 
przyrody.

85.59.Z
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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) 5 753 951,25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 596 350,71 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 157 416,75 zł

d) Przychody finansowe 183,79 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

946 282,10 zł

845 030,92 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 647 637,21 zł

1 685,00 zł

64 803,07 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub internet - w 2016r. 
Stowarzyszenie dokonanywało sprzedaży 
towarów służących ochronie przyrody:
- budek lęgowych różnych typów (dla sikor, 
wróbli,szpaków,jerzyków,puszczyków, pełzaczy)
- karmników dla ptaków i owadów (tradycyjne 
drewniane oraz plastikowe i metalowe)
- karmę dla ptaków
- książki przyrodnicze
- i inne
Stowarzyszenie świadczyło tez usługi związane 
ze sprzedażą towrów. 
Całość dochodu przeznaczono na realizację 
działań statutowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 216,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 791 313,02 zł
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3 281,06 zł

0,00 zł

577 868,08 zł

2.4. Z innych źródeł 3 305 784,52 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 631 111,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 98 729,03 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17 820,12 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 17 820,12 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 072 100,45 zł 17 820,12 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 965 239,70 zł 17 820,12 zł

0,00 zł 0,00 zł

58 687,72 zł

48 173,03 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność statutową OPP, zakup pakietu edukacyjnego przekazywanego nieodpłatnie w ramach 
„Szkoły na pTAK!”

17 820,12 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 98 729,03 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

8,0 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)

8,0 etatów

44,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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198,00 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 
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)

35,00 osób
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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

35,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 386 309,86 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

190 399,75 zł

190 399,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 195 910,11 zł

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

374 807,44 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 374 807,44 zł

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

11 502,42 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)

0,00 zł

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

0,00 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

32 192,49 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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)

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)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 082,16 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Jacek Karczewski / 17.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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