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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

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

Przemysław Doboszewski Prezes Zarządu TAK

Karol Banasik Wiceprezes Zarządu TAK

Lucyna Ołów Skarbnik TAK

Dariusz Płąchocki Członek Zarządu TAK

Paweł Krystian Goliasz 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

Tomasz Brauze Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Węcławek Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Piotr Kłonowski 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:
 w celu utrzymania trwałości działań projektu zimą 2017 roku wykoszono cztery wyspy na obszarze 
Żwirownia Skoki, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu liczebności ptaków na tym terenie w sezonie 
lęgowym.
 w sezonie lęgowym 2017, podobnie jak w  roku  ubiegłym,  przeprowadziliśmy  kontrole  w  ramach  
monitoringu gatunków objętych  projektem w obszarze Natura  2000  Dolina Dolnej  Wisły.   Udało  się 
wykonać 1 spływ. 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;
 w sezonie lęgowym 2017, podobnie jak w  roku  ubiegłym,  przeprowadziliśmy kontrole liczebności 
gniazdujących ptaków na wyspach w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki. 
 Z dniem 30 kwietnia 2017 roku dobiegł końca projekt „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków 
siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”, realizowany w obszarach Natura 
2000: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005. Projekt przyczynił się do poprawy 
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stanu ochrony gatunków ptaków związanych z siedliskami wyspowymi, m.in. rybitwy rzecznej, rybitwy 
białoczelnej, sieweczki rzecznej i obrożnej, mewy siwej, mewy czarnogłowej, śmieszki.Ogromnym 
sukcesem zakończyło się odtworzenie siedlisk wyspowych na Żwirowni Skoki – na skutek zrealizowanych 
działań liczba par śmieszki wzrosła z 2069 w 2015 roku do 6657 w 2016 roku, a w 2017 – do 8893 par! 
Wzrosła też liczebność gniazdującej rybitwy rzecznej z 89 par w 2015 roku do 171 w 2016 i 220 w 2017 
r. Najbardziej cieszy nas jednak powrót i wzrost liczebności mewy czarnogłowej – z 0 do 5 par (w 2017 
r.) Projekt wymagał ogromu pracy zespołu „projektowego” oraz członków i wolontariuszy TP ALAUDA, 
którzy uczestniczyli w monitoringu ptaków siewkowych, w koszeniu wysp, a także w Patrolu Natura 
2000, który przez ponad 2 sezony monitorował zagrożenia na kluczowych odcinkach Doliny Dolnej 
Wisły.
 W ramach projektu powstała monografia „Ptaki siewkowe Doliny Dolnej Wisły” oraz film przyrodniczy 
„Ptasie wyspy”.
 W ramach festiwalu przyrodniczego „Sztuka Natury” oraz festiwalu w ramach obchodów Roku Rzeki 
Wisły odbyła się projekcja filmu przyrodniczego prezentującego  założenia  i  cele projektu,  a  także  
opowiadającego  o przyrodzie  obszarów  Natura  2000,  a  w szczególności  o  gatunkach  ptaków 
siewkowych  gniazdujących  na wyspach  i  łachach  w  Dolinie  Dolnej Wisły  i  Żwirowni  Skoki; 

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  3  źrebaki. 
Oficjalne  imiona naszych, młodych ogierów to:  Tatarak Alaudy, Mazurek Alaudy,  Trzciniak Alaudy. 
 Źrebaki z rocznika 2016 i 2017 zostały sprzedane do innych hodowli.
 16  sierpnia  przeprowadziliśmy  koniki  na łąki  w  Dębniakach.  Natomiast  w  dniu 4 października 
ponownie wróciły na łąki w Krzewencie;
 W związku z wystąpieniem wysokiego poziomu wód na łąkach w Dębniakach, niezbędne było 
wybudowanie kładki na rowie melioracyjnym dzielącym łąki. Kładka umożliwiała przejście koni na suche 
części łąk. (17.09.2017r.) 
 Z uwagi na wzrost poziomu wód w okresie jesienno – zimowym konie musiały opuścić łąkę na której 
co roku zimowały i przejść na nową łąkę, którą wcześniej ogrodziliśmy.

AKCJA ZIMOWE LICZENIE BIELIKA NA WIŚLE
3. Jak  co roku tak i w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, liczyliśmy zimujące bieliki, kormorany 
i  czaple  na  Wiśle  oraz  inne  gatunki związane  w  tym  okresie  z  największą rzeką  w  Polsce.  
Podzieliliśmy  się  odcinkami, ustaliliśmy terminy liczenia oraz zasady przekazywania wyników.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
4. W dniu 16.09.2017r. wzięliśmy udział w Wiślanym Festynie Przyrodniczym w Osieku n. Wisłą. W 
ramach wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Nasze Silno członkowie TP ALAUDA 
poprowadzili spacer ornitologiczny i zorganizowali stoisko informacyjne, a także pokaz filmu „Ptasie 
Wyspy”.
5. W ramach współpracy z Koalicją Ratujmy Rzeki zorganizowaliśmy stoisko na Festiwalu Wisły w dniu 
12.08.2017r. Na stosiku promowaliśmy zrównoważone działania w zakresie zagospodarowania rzek.  
6. W  ramach Europejskich  Dni  Ptaków uczniowie toruńskiego gimnazjum  wraz  z  Piotrkiem 
Kłonowskim wybrali  się  na  wycieczkę  przyrodniczą na Kępę Bazarową. 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI
7. W dniu 27 lipca 2017r. podpisaliśmy umowę z RDOŚ w Bydgoszczy na wykonanie projektu planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia.  
8. W połowie października odwiedziliśmy stację terenową Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 
Spotkaliśmy się z pracownikami PTOP oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, aby 
wymienić się doświadczeniami związanymi hodowlą koników polskich. Koniki pomagają naszym 
organizacjom chronić siedliska czajek, krwawodziobów, rycyków, kulików wielkich i innych gatunków 
ptaków związanych z siedliskami łąkowymi. Zgryzając roślinność, w tym trzcinę i inne wysokie rośliny, 
chronią kompleksy łąk przed zarastaniem i kształtują siedliska ptaków. Podczas spotkania rozmawialiśmy 
o aspektach technicznych, jak różne typy ogrodzeń, optymalnej obsadzie zwierząt na powierzchniach 
objętych ochroną czynną oraz efektach ekologicznych dotychczasowych działań. Nie zabrakło także 
wyjazdów w teren. Zwiedziliśmy pastwiska PTOP-u w Puszczy Knyszyńskiej i dolinie Górnej Narwi.

KONFERENCJE I ARTYKUŁY NAUKOWE
9. W dniu 27-28 kwietnia 2017r. zorganizowano konferencję „PTAKI SIEWKOWE – BADANIA, 
MONITORING, OCHRONA” podsumowującą projekt „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków 

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)

500

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

siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”. Celem konferencji była wymiana 
doświadczeń dotyczących czynnej ochrony gatunków ptaków związanych z siedliskami wyspowymi, 
m.in. rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, sieweczki rzecznej i obrożnej, mewy siwej, mewy 
czarnogłowej, śmieszki.
10. W dniu 10-12 marca uczestniczyliśmy w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Mewy i rybitwy - 
stan wiedzy i plany działań. Na konferencji zaprezentowaliśmy efekty wdrażania działań czynnej ochrony 
mew i rybitw w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki.
11. Wspólnie z  Nadleśnictwem Borki, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, PTOP, Uniwersytetem 
Warszawskim, Nadleśnictwem Strzałowo, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, oraz Instytutem Genetyki 
i Rozrodu Zwierząt PAN napisaliśmy artykuł na temat doświadczeń związanych z wypasem koników 
polskich w ochronie przyrody.  Tytuł: „Konik polski horses as a mean of biodiversity maintenance in 
post-agricultural and forest areas: an overview of Polish experiences” opublikowany w czasopiśmie 
Animal Science Papers and Reports vol. 35 (2017), vol. 35, no. 4, 333-347.

NOWE PROJEKTY
12. W 2017 roku  złożyliśmy  wnioski  do  CKPŚ  o  dofinansowanie  projektu:  „Ptasie  Wyspy  –  
kontynuacja czynnej  ochrony  zagrożonych  gatunków  ptaków  siewkowych”.  Projekt  obejmował 
swoim  zasięgiem  obszary:  Żwirownia  Skoki,  Dolina Dolnej Wisły, Jezioro Wieleckie, obszar Mościska 
(planowany użytek ekologiczny).  Mimo wcześniejszej pozytywnej oceny projektu został on odrzucony. 
13. W dniu 31.07.2017 złożono ofertę w konkursie na dofinansowanie projektu Toruń dla jerzyków ze 
środków Urzędu Miasta Torunia. W ramach zadania zaplanowano: czyszczenia budek lęgowych w 4 
wieżach dla jerzyków zbudowanych przez Urząd Miasta Torunia, weryfikacja zasiedlenia obiektów przez 
ptaki i tym samym skuteczności zastosowanych działań ochrony czynnej, sporządzenie raportu z 
czyszczenia wież dla jerzyków, przygotowanie i wydruk broszur dotyczących ptaków gniazdujących w 
budynkach oraz potrzeby i skutecznych metod ich ochrony.

TP ALAUDA W MEDIACH
15. Członkowie organizacji udzielili obszernej wypowiedzi dla TVP Bydgoszcz na temat wykorzystania 
siedlisk miejskich przez ptaki oraz roli wież lęgowych w ochronie jerzyków i innych gatunków ptaków  w 
Toruniu.

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)

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 oraz specjalnej 
ochrony ptaków Natura 
2000 Błota Rakutowskie.

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
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 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) 447 633,46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 304 482,82 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 83,32 zł

e) Pozostałe przychody 143 067,32 zł

294 482,82 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 100,00 zł

0,00 zł

5 100,00 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 1 122,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 304 482,82 zł
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2.4. Z innych źródeł 136 928,04 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 -103 521,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 1 122,60 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: 429 826,18 zł 1 122,60 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

408 004,15 zł 1 122,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

3 391,92 zł

18 430,11 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakup siana dla koników polskich oraz elementów ogrodzenia - słupków. 1 122,60 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)

2,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,6 etatów

7,0 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

17 807,28 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)

10,00 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

10,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31 594,56 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

16 628,00 zł

16 628,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 966,56 zł

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

31 594,56 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 594,56 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)

2 632,88 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

0,00 osób

4,00 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)

4,00 osób

w 
tym:

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

4,00 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

1 Konserwacja budek 
lęgowych

konserwacja budek lęgowych 
jerzyków (Apus apus)

Gmina Miasta Toruń 10 000,00 zł

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

4 000,00 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 13 lipca 2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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