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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina TORUŃ

Powiat TORUŃ

Ulica UL. POPIELA Nr domu 3 Nr lokalu 36

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 602591469

Nr faksu E-mail tp@alauda.org.pl Strona www www.alauda.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-05-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34088415100000 6. Numer KRS 0000380495

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

Paweł Goliasz Prezes Zarządu TAK

Dariusz Płąchocki Wiceprezes Zarządu TAK

Lucyna Ołów Skarbnik TAK

Przemysław Doboszewski 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

Waldemar Szołtysek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Brauze Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Bartłomiej Pacuk Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE ALAUDA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

TP ALAUDA zabiega o ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zachowania bioróżnorodności, aktywizuje 
postawy proekologiczne społeczeństwa, działa na rzecz rozwoju lokalnej 
kultury i turystyki ekologicznej oraz wspiera działania zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju za pomocą:
1) opracowania oraz wdrażania projektów związanych z ochroną siedlisk i 
gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania 
bioróżnorodności;
2) wspierania oraz prowadzenia badań mających na celu poznanie 
zasobów przyrodniczych oraz aktywną ich ochronę;
3) działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze;
4) współpracy w typowaniu i opiniowaniu terenów szczególnie 
wartościowych przyrodniczo oraz podejmowaniu kroków dla zapewnienia 
należytej ich ochrony;
5) dążenia do integracji problematyki ochrony środowiska kulturowego z 
ochroną środowiska przyrodniczego wg zasad zrównoważonego rozwoju;
6) podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój 
edukacji przyrodniczej;
7) inicjowania, wspierania i organizacji przyjaznych środowisku zachowań i 
działań proekologicznych;
8) współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się 
działalnością proekologiczną oraz tworzenia platformy współpracy z nimi 
na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej lub regionalnej;
9) integracji społeczeństwa wokół zagadnień z zakresu ochrony przyrody;
10) organizacji turystyki promującej walory przyrodnicze regionu, 
województwa i kraju;
11) organizacji szkoleń, kolokwiów, konferencji, paneli, seminariów o 
zasięgu lokalnym, międzynarodowym lub krajowym;
12) wydawania publikacji służących realizacji celów statutowych 
Towarzystwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Wszystkie wyszczególnione powyżej cele realizowane są przez 
Towarzystwo w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego. TP ALAUDA realizuje swoje cele poprzez:
1) korzystanie z działalności społecznej Członków;
2) zatrudnianie pracowników oraz powoływanie biur;
3) powoływanie koordynatora oraz kierownika realizowanych projektów;
4) pozyskiwanie środków zewnętrznych;
5) angażowanie dostępnych mediów;
6) wydawanie publikacji służących realizacji celów statutowych 
Towarzystwa;
7) prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, z której przychód jest w 
całości przeznaczony na działania statutowe.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizowane i kontynuowane działania:
1. W ramach projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w 
najważniejszych ostojach gatunków” zrealizowana następujące działania:
 zrealizowano film przyrodniczy prezentujący  założenia  i  cele projektu,  a  także  opowiadający  o 

przyrodzie  obszarów  Natura  2000,  a  w szczególności  o  gatunkach  ptaków siewkowych  
gniazdujących  na wyspach  i  łachach  w  Dolinie  Dolnej Wisły  i  Żwirowni  Skoki; 
 zakończono prace  związane  z  odtwarzaniem otwartego  charakteru  wysp  i utworzeniem  nowej  
wyspy  na  Żwirowni Skoki.  Przeprowadzając działanie odtworzyliśmy  ponad  1,4  ha powierzchni  
siedlisk  i  utworzyliśmy ponad 0,25 ha nowych siedlisk.  Dzięki  naszym  działaniom odnotowaliśmy  
ponad trzykrotny wzrost liczebności  śmieszki  w  porównaniu  z 2015  r. i  prawie dwukrotny  wzrost  
liczebności  rybitwy rzecznej.  Ponadto odnotowano powrót mewy czarnogłowej. W 2015 r. gatunek ten  
nie  gniazdował w obszarze.
 21 maja odbył się  spływ Patrolu Natura 2000.  Załoga wolontariuszy,  która  monitoruje  stan ochrony 
ptaków siewkowych na Wiśle w trakcie  sezonu  lęgowego,  przepłynęła łodzią  ok.  60  km  od  Zapory  
we Włocławku  do  miejscowości  Siarzewo, gdzie  planowane jest wybudowanie tamy. Spływ  wpisał  
się  w  obchody Międzynarodowego  Dnia  Migracji  Ryb.  Nasza  akcja  miała  zwrócić  uwagę lokalnej  
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społeczności,  organizacji pozarządowych,  wędkarzy,  władz samorządowych i krajowych na fakt, że 
tamy znacząco utrudniają migrację ryb i wpływają na spadek ich populacji;
 w sezonie lęgowym 2016, podobnie jak w  roku  ubiegłym,  przeprowadziliśmy  kontrole  podczas 3 
spływów w  ramach  monitoringu gatunków objętych  projektem w obszarze Natura  2000  Dolina 
Dolnej  Wisły.  Jedna  kontrola  zwykle  trwała  kilka  dni, podczas  których  spływamy  łodzią  od 
Włocławka  do  ujścia  Wisły.  W  trakcie monitoringu  skupialiśmy  się  na  liczeniu gniazd  mew  i  rybitw 
 oraz  szacowaniu liczebności  sieweczek  i  innych gatunków  siewkowych  gniazdujących na brzegach i w 
korycie rzeki;
 5 czerwca w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki przeprowadziliśmy obrączkowanie  i  
odczytywanie zaobrączkowanych  ptaków.  Udało  się  odczytać  obrączki  z  aż  30  ptaków,  w tym  4  z  
mew  czarnogłowych,  mewy srebrzystej  i  rybitwy  rzecznej.  Ponadto nowe  obrączki  otrzymało  
kilkanaście piskląt śmieszki oraz dorosła mewa siwa. 17 czerwca  powtórzyliśmy  akcję obrączkowania  
ptaków.  
2. W ramach utrzymania trwałości projektu ''Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 
w woj. Kujawsko-Pomorskim'' zrealizowana następujące działania:
 kontynuacja ekstensywnego użytkowania łąk w Krzewencie i Dębniakach nad jeziorem Rakutowskim 
poprzez wypas tabunu koników polskich. W  naszym  tabunie  koników  polskich przybyły  4  źrebaki. 
 w  sierpniu  zbieraliśmy  siano  z  łąki  w Dębniakach.  Wykorzystaliśmy  je  zimą  do dokarmiania  

naszych  koników.
3. W  lutym  odwiedziliśmy wszystkie  rezerwaty  przyrody,  którymi  obecnie  się  opiekujemy  tj. Bagno  
Głusza,  Balczewo,  Jezioro  Rakutowskie,  oraz  Miedzno.  Niestety  wszystkie  te  rezerwaty  borykają  
się  z ogromnymi niedoborami wody, co niekorzystnie wpływa na stan ochrony siedlisk i gatunków. 

Konferencje:
1. W  dniu  2  lutego  2016r.  wzięliśmy  udział  w konferencji  dotyczącej  organizacji obchodów  Roku  
Rzeki  Wisły  2017  w województwie kujawsko-pomorskim.  
2. W dniu 15 marca 2016r. wzięliśmy udział w  Naukowo  –  Samorządowej Konferencji pn. „Gospodarka 
wodna w dobie  zmian  klimatu”,  która  odbyła  się w Toruniu.  
3. 22 i 23 czerwca spędziliśmy w Białowieży na  konferencji  pod  hasłem "Wykorzystanie  konika  
polskiego  w ochronie  przyrody".  Organizatorem konferencji  był  Białowieski  Park Narodowy  oraz  
PTOP  -  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.  Celem  konferencji  była  wymiana doświadczeń  
dotyczących  możliwości wykorzystania  koników  jako  narzędzia do  odtwarzania  i  ochrony  cennych  i 
ginących siedlisk roślin i zwierząt. Na  konferencji  wygłosiliśmy  referat  nt. wykorzystania  koników  
polskich  w ochronie  ptaków  obszaru  Natura  2000 Błota  Rakutowskie.  
4. 28  października  wzięliśmy  udział  w  seminarium  popularnym  naukowym  "Ochrona  przyrody  i  
dziedzictwa kulturowego  Doliny  Dolnej  Wisły  -  2016",  które  odbyło  się w Chrystkowie.  Wydarzenie  
zostało  zorganizowane przez  Zespół  Parków  Krajobrazowych  Chełmińskiego  i  Nadwiślańskiego  oraz  
Eko-Centrum  Heliantus. Wystąpiliśmy  z  prezentacją  nt.  Działania  ochrony  czynnej  na  Obszarze  
Natura  2000  "Żwirownia  Skoki" pt. „Skuteczność działań ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 
Żwirownia Skoki PLB040005”.

Działania edukacyjne:
5. Przeprowadziliśmy akcję „Zimowe liczenie bielika na Wiśle”, liczyliśmy zimujące bieliki, kormorany i  
czaple  oraz  inne  gatunki związane  w  tym  okresie  z  największą rzeką  w  Polsce.
6. W ramach edukacji przyrodniczej przeprowadziliśmy zajęcia w toruńskich szkołach.
a. W Zespole  Szkół Muzycznych  w  Toruniu (Zajęcia  dotyczyły  głównie  zimowania  ptaków  i  ich  
prawidłowego  dokarmiania). 
b. W Gimnazjum  nr 2 w Toruniu (Zajęcia poświęcone były obszarom Natura 2000).
c. W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zaprezentowaliśmy działalność TP ALAUDA dla 
uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego podczas finału konkursu 
ekologicznego.
7. 19  maja  zorganizowaliśmy  wycieczkę przyrodniczą  dla  uczniów  Szkoły Podstawowej  im.  Oskara  
Kolberga  w Ciechocinie.  Wspólnie  odwiedziliśmy obszar  Natura  2000  Żwirowania  Skoki, Jezioro  
Telążna  oraz  rezerwat  przyrody Jezioro  Rakutowskie.  
8. W  dniach  14-17  lipca  wzięliśmy  udział  w  Zielonym  Letnim  Uniwersytecie  w  Ciechocinku z uwagi 
na warsztaty dotyczące zagospodarowania rzek  - tematem szeroko dyskutowanym były plany 
polityczne zabudowy Wisły oraz licznych debat dotyczących ochrony przyrody. W ramach warsztatów  
przygotowaliśmy  pokazy  slajdów prezentujących walory  przyrodnicze  dolnej  Wisły  oraz 
poprowadziliśmy wycieczki przyrodnicze.
9. W  weekend  1-2  października  2016r., zorganizowaliśmy wycieczkę przyrodniczą wzdłuż  Wisły dla 
uczniów Gimnazjum nr 2 w  Toruniu  w związku z obchodzonymi  w  naszym  kraju Europejskimi  Dniami  
Ptaków.  Akcja  ta  jest koordynowana  przez  Ogólnopolskie Towarzystwo  Ochrony  Ptaków,  a  jej celem 

Druk: NIW-CRSO 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)

400

0

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)

Prowadzimy działania ochrony czynnej skupione na ochronie siedlisk ptaków wodno-błotnych w 
najważniejszych ostojach ptaków w województwie kujawsko-pomorskim.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 jest  zwrócenie  powszechnej uwagi na jeden z największych spektakli w  świecie  przyrody  –  jesienną 
wędrówkę  ptaków.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Opracowywanie oraz 
wdrażanie projektów 
związanych z ochroną 
siedlisk i gatunków, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zasad 
zachowania 
bioróżnorodności. 
Towarzystwo Przyrodnicze 
ALAUDA realizuje projekty 
związane z ochroną 
siedlisk i gatunków 
ptaków, w szczególności 
wodno-błotnych gatunków 
ptaków poprzez ochronę i 
odtwarzanie ich siedlisk. 
Towarzystwo przyrodnicze 
ALAUDA realizuje działania 
na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego na 
terenie rezerwatów 
przyrody jezioro 
Rakutowskie, Bagno 
Głusza, Miedzno, 
Balczewo oraz specjalnej 
ochrony ptaków Natura 
2000 Błota Rakutowskie 
oraz Bory Tucholskie.

94.99.Z

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Wspieranie 
prowadzenie badań 
mających na celu 
poznanie zasobów 
przyrodniczych oraz 
aktywną ich ochronę. 
Towarzystwo 
Przyrodnicze ALAUDA 
realizuje projekty 
związane z ochroną 
siedlisk i gatunków 
ptaków, w 
szczególności wodno-
błotnych gatunków 
ptaków poprzez 
ochronę i odtwarzanie 
ich siedlisk.  W ramach 
projektów prowadzone 
są badania 
hydrologiczne oraz 
inwentaryzacje i 
monitoring wodno- 
błotnych gatunków 
ptaków. Towarzystwo 
przyrodnicze ALAUDA 
realizuje działania na 
obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
Ponadto prowadzimy 
monitoringi i 
inwentaryzacje ptaków 
niezbędne w celu 
właściwej oceny 
oddziaływania 
inwestycji na 
środowisko, w 
szczególności inwestycji 
wiatrowych oraz 
termomodernizacji 
budynków.

94.99.Z

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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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) 588 588,53 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 281,67 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13 223,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 54,26 zł

e) Pozostałe przychody 520 029,60 zł

383 884,90 zł

136 144,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 485,16 zł

410,00 zł

75,16 zł

0,00 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 029,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 520 029,60 zł
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2.4. Z innych źródeł 66 044,47 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 -518 301,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 13 223,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 029,30 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: 585 384,71 zł 2 029,30 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

573 583,28 zł 2 029,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 380,43 zł

0,00 zł

10 421,00 zł 0,00 zł

1 wkład własn do projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w 
najważniejszych ostojach gatunków” nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D finansowanego z Programu 
Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

2 029,30 zł

1 nie dotyczy 2 029,30 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 0,00 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)

5,0 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)

1,6 etatów

1,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22,00 osób fizycznych

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

3 203,82 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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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)

18,00 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

3,00 osób

15,00 osób

Druk: NIW-CRSO 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 90 047,14 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

84 547,14 zł

84 547,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 500,00 zł

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

90 047,14 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 90 047,14 zł

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

0,00 zł

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

7 503,93 zł

4,00 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

4,00 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)

21,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

20,00 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

2 157,00 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

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 (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

Lucyna Ołów - Skarbnik TP 
ALAUDA 4 lipca 2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli 1
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