
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-11

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

Piotr Kamont Prezes Zarządu NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Szuster wice Prezes Zarządu NIE

Jacek Karczewski Członek Zarządu NIE

"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, 
• organizowanie wydarzeń kulturalnych popularyzujących ptaki i 
bioróżnorodność oraz wspieranie inicjatyw społecznych ukierunkowanych, 
aby chronić środowisko naturalne, popularyzować myśl pro-ekologiczną 
oraz kondycję fizyczną człowieka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

W roku 2018 Ptaki Polskie kontynuowały realizację projektów i działań zainicjowanych w latach wcześniejszych. Do 
najważniejszych z nich należały:
1. Bądź na pTAK! - ogólnopolska kampanie wiedzy i edukacji przyrodniczej. Jest to główne działanie o charakterze edukacyjno-
komunikacyjnym stowarzyszenie. W jego ramach prowadzono stronę internetową www.jestemnaptak.pl, oraz profil na 
Facebook @jestemnaptak.
2. Noc Sów. W roku 2018 w ramach działania odbyło się 252 wydarzeń lokalnych zorganizowanych przez nauczycieli skupionych 
wokół akcji Szkoła na pTAK!, pracowników, współpracowników, oraz wolontariuszy stowarzyszenia. Wydarzenia lokalne 
najczęściej miały formę wykładu, w trakcie którego Uczestnicy poznawali ciekawostki na temat Sów, oraz wycieczki terenowej, w 
trakcie której prowadzono nasłuchy. W Wydarzeniach brało udział ponad 12 000 Uczestników. Udział w Wydarzeniach miał 
charakter bezpłatny.
3. Bukiet z Pól. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zrealizowano następujące działania:
a. organizacja 4 Konferencji dla rolników (we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego),
b. organizacja 4 Warsztatów dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
c. udział w 4 imprezach masowych (targach i festynach ogrodniczo-rolniczych),
d. produkcję i emisję na antenie ogólnopolskiej (telewizja NTL) oraz na antenach regionalnych (TVP Warszawa) 8-odcinkowego 
serialu edukacyjnego "Bukiet z Pól"
e. opracowanie merytoryczne i publikacja 6 artykułów w prasie rolniczej (tytułach wydawanych przez Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego).
f. przeprowadzenie konkursu "Ptaki krajobrazu rolniczego".
g. prowadzenie strony internetowej projektu www.bukietzpol.pl.
h. zamknięcie merytoryczne i rozliczenie finansowe projektu.
Więcej informacji na temat realizacji projektu znajduje się na stronie www.bukietzpol.pl
4. Bagna są dobre - Ujście Warty. W roku 2018 miało miejsce  zamknięcie projektu dofinansowanego ze środków programu LIFE
+ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Bagna są dobre - Biebrzańskie Łąki. Podstawowe działanie stowarzyszenia służące ochronie bioróżnorodności przyrodniczej. 
W jego ramach na gruntach będących własnością stowarzyszenia, oraz na gruntach dzierżawionych prowadzone są regularne 
działania czynnej ochrony siedlisk:
a. Wypas owiec - prowadzony jest w społecznym rezerwacie przyrody w Berżnikach k/Sejn
b. Ekstensywne  wykaszanie łąk i mokradeł - prowadzone jest na pozostałych gruntach stowarzyszenia w Dolinie Biebrzy 
(podlaskie), Dolinie Czerwonej Strugi i wokół jeziora Charzykowskiego (pomorskie), w lokalizacjach Bara, Barnkowo, Krępa i 
Sieranie (zachodniopomorskie).
6. Ptasie Radio Gdańsk - cykliczna audycja poświęcona ptakom i przyrodzie goszcząca na antenie Radia Gdańsk od 2015 roku. 
Audycje przybliżają gatunki ptaków, które można zaobserwować na Pomorzu. W ramach audycji odbywająsiękonkursy z 
nagrodami dla słuchaczy i wycieczki terenowe. W 2018 roku nagrano 50 audycji.
7. Szkoła na pTAK! - akcja skierowana do nauczycieli i edukatorów przyrodniczych. Na koniec 2018 akcje kupiała 511 szkół i 
placówek edukacyjynch.
8. Orlen dla Orłów - Celem projektu jest wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji ptaków szponiastych (Bielika i Orłów), które 
trafiają do ośrodków rehabilitacji zwierząt. W 2018 pomocą objęto leczenie 7 osobników (6 Bielików i Orlika krzykliwego), z 
których 4 wróciły na wolność. Elementem komunikacyjno-edukacyjnym projektu jest prowadzenie profilu @orlendlaorlow na 
Facebook, publikacja artykułów na stronie www.ptakipolskie.pl. W ramach projektu zrealizowano 1 wycieczkę - ptasie rejs po 
Wiśle, w którym wzięło 150 osób.
9. Ogród na pTAK! - projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. W ramach projektu założono 2 ogrody przyjaznej ptaków , oraz przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych w Gminnym 
Przedszkolu w Straszynie, oraz w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdańsku.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Bezpośrednim beneficjentem działań 5, 8 i 9, oraz pośrednim beneficjentem działań 
wymieniowych w punkcie 1.1, są krajowe populacje ptaków, oraz innych gatunków chronionych

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

Osoby prawne

1200000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

• 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, 
• organizowanie wydarzeń kulturalnych 
popularyzujących ptaki i bioróżnorodność oraz 
wspieranie inicjatyw społecznych 
ukierunkowanych, aby chronić środowisko 
naturalne, popularyzować myśl pro-ekologiczną 
oraz kondycję fizyczną człowieka.

94.99.Z 0,00 zł

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
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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 zysków i strat) 3 360 825,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 344 510,20 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Pomimo formalnego funkcjonowania sklep internetowy www.sklepnaptak.pl nie prowadził 
działalności handlowej. Działalność sklepu polega na tym, że klient dokonuje wyboru towaru 
w oparciu o ogłoszenia, katalogi,informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo 
inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez 
Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej strony internetowej). 
Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone 
do klienta.

2 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Podklasa 
ta obejmuje:

działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających 
inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich 
jak:
organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne,
organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,
organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane,
organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup 
etnicznych i mniejszościowych,
stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,
działalność stowarzyszeń konsumentów,
działalność związków motorowych,
działalność stowarzyszeń kultywujących kontakty towarzyskie, takie jak kluby rotariańskie, 
loże itp.,
działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,
działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej,rekreacyjnej oraz 
hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby 
historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i 
artystyczne,kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,działania wspierające myślistwo i 
łowiectwo,
działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizac
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10 738,18 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 861 560,61 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 15 882,11 zł

d) przychody finansowe 132,02 zł

e) pozostałe przychody 300,90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 41 941,10 zł

2.4. Z innych źródeł 446 585,34 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 8 781,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

2 861 560,61 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

1 215,00 zł

21 216,99 zł

0,00 zł

3 627,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

15 882,11 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 070 920,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 464 639,16 zł 0,00 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

4 415 431,12 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

13 315,42 zł

33 637,04 zł

2 249,48 zł

6,10 zł 0,00 zł

0,00 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 2 566,69 zł

0,00 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)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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)

3 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)

3,00 etatów

4 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 148 542,93 zł

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

148 542,93 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)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

3 740,14 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)  

0,00 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)  

0,00 zł

0 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) 

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)

197 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 197 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

134 644,93 zł

134 644,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 898,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 148 542,93 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

9 951,11 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

0,00 zł

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)

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 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 (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

0,00 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, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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 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

Piotr Kamont Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-11
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