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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

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 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 utrzymania trwałości projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w 
najważniejszych ostojach gatunków” zrealizowana następujące działania:
- zimą 2018 roku wykoszono cztery wyspy na obszarze Żwirownia Skoki, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu liczebności 
ptaków na tym terenie w sezonie lęgowym.
- monitoring w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 został ograniczony do doraźnych obserwacji 
prowadzonych przed zrzutem wody ze Zbiornika Włocławskiego i w trakcie przechodzenia fali wezbraniowej w dniach 25-
28.05.2018 r. i był prowadzony w kilku lokalizacjach: Łacha w Bobrownikach (699 km rz. Wisły), Bobrowniki "Ptasia Wyspa" 
Łacha w Fordonie (781 km rz. Wisły), Łacha w miejscowości Biała Góra (886 km rz. Wisły), Łacha w miejscowości Parski (938 km 
rz. Wisły);
- w sezonie lęgowym 2018, podobnie jak w roku  ubiegłym,  przeprowadziliśmy kontrole liczebności gniazdujących ptaków na 
wyspach w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki. 
2. W ramach utrzymania trwałości projektu ''Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-
pomorskim'' zrealizowana następujące działania:
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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

- kontynuacja ekstensywnego użytkowania łąk w Krzewencie i Dębniakach nad jeziorem Rakutowskim poprzez wypas tabunu 
koników polskich. Tabun koników polskich zwiększył liczebność – zakupiliśmy 2 nowe klacze z rzadkich linii genetycznych Białka i 
Dzina I. 
- źrebaki (klaczki) z rocznika 2018 zostały przeznaczone do dalszej hodowli, ogierek został sprzedany.  

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
3. Wydaliśmy i rozpropagowaliśmy folder wydany w ramach projektu „Toruń dla jerzyków”. 
4. W dniu 8 lipca 2018 r. uczestniczyliśmy w happeningu ”Big Jump” w Ciechocinku, którego ideą jest zrównoważone korzystanie 
z rzek. To akcja edukacyjna ukierunkowana na zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony polskich rzek. Sprzeciw wobec 
planowanych inwestycji degradujących największe rzeki oraz wobec dewastacji tych mniejszych.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI
5. Zakończyliśmy pracę nad dokumentacją do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. 
Dokumentacja został przyjęta przez RDOŚ w Bydgoszczy i na jej podstawie ustanowiono Zarządzeniem plan ochrony dla 
rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. 
6. Podjęliśmy współpracę z Fundacją Greenmind w zakresie działań prawnych ukierunkowanych na poprawę ochrony ptaków 
siewkowych związanych z funkcjonowaniem zapory we Włocławku.

KONFERENCJE I ARTYKUŁY NAUKOWE
7. W dniach 18-19 czerwca 2018 r. wzięliśmy udział w konferencji Ochrona i badania ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej 
Wisły", Radocza – Dolina Karpia z tematem „Efekty wdrażania działań czynnej ochrony mew i rybitw w obszarze Natura 2000 
Żwirownia Skoki i Dolina Dolnej Wisły”.
8. W dniach 16-17 marca 2018 r. wzięliśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona różnorodności 
biologicznej w miastach”, Warszawa z tematem „Wykorzystanie wież lęgowych dla jerzyków Apus apus w Toruniu”.
9. W dniu 5 grudnia 2018 r. wzięliśmy udział w III Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa w sesji panelowej 
Bezpieczeństwo Ekologiczne i Energetyczne, temat panelu: „Czy istnieje możliwość porozumienia w sprawie racjonalnego 
wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek?”.

NOWE PROJEKTY
10. W 2018 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).  Projekt został oceniony pozytywnie i znalazł się na 
liście wybranych do dofinansowania. 
11. Rozszerzyliśmy zakres działań nad jeziorem Rakutowskim. Wydzierżawiliśmy ok. 30 ha nowych gruntów i dzięki wsparciu 
Wolontariuszy udało się je ogrodzić i w październiku rozpoczęliśmy wypas koników polskich. Obecnie nad jeziorem Rakutowskim 
prowadzimy ochronę czynną ok. 50 ha łąk w trzech lokalizacjach. Funkcjonują 2 oddzielne tabuny – na nowych łąkach tabun 
dorosłych koni, a w Krzewencie/Dębniakach tabun składający się z rocznych klaczy. 
12. Złożyliśmy 2 wnioski do WFOŚiGW w Toruniu:
 „Ptaki Bagien – kontynuacja działań czynnej ochrony wodno-błotnych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Błota 

Rakutowskie oraz w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie”;
 „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na obszarze Natura 2000 Żwirownia 

Skoki”.

TP ALAUDA W MEDIACH
13.  Wypowiadaliśmy się w mediach w nt. działań związanych z eksploatacją stopnia wodnego we Włocławku stwarzających 
zagrożenia dla przyrody dolnej Wisły. Zabieraliśmy głos w sprawie zrzutu wody na potrzeby żeglugi w maju 2018, który 
spowodował straty w lęgach ptaków gniazdujących na siedliskach koryta Wisły oraz w sprawie cyklicznego wstrzymywania 
przepływu w okresie październik – grudzień 2018 generującego straty w ichtiofaunie rzeki.
Udostępnialiśmy materiały oraz rozpropagowaliśmy problem działań związanych z eksploatacją stopnia wodnego we Włocławku 
i jego wpływu na środowisko przyrodnicze. Zainicjowana przez nas „burza medialna” (obejmujące artykuły prasowe, informacje 
w mediach społecznościowych oraz telewizji) nagłośniła problemy.
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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)

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

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

500

0

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

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 rezerwatu przyrody jezioro 
Rakutowskie, oraz obszarach Natura 2000 Błota 
Rakutowskie, Żwirownia Skoki, Dolina Dolnej 
Wisły.

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) 184 812,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 133 682,98 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 58,31 zł

e) pozostałe przychody 51 071,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
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 0,00 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 743,70 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 450,99 zł

2.4. Z innych źródeł 17 865,59 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 743,70 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 193 804,26 zł 743,70 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

191 372,25 zł 743,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakup siana dla koników polskich 743,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 165 752,01 zł

w 
tym:

165 752,01 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:

135,00 zł

315,99 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 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 -57 689,27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

2 432,01 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 0,00 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

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

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

0 osób

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

0,00 etatów

0 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

23 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)

20 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

5 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14 100,00 zł

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

14 100,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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) 

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
(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

4 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) 

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)

11 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 100,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14 100,00 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

0,00 zł

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

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)

Stowarzyszenie w 2018 zatrudniało na podstawie umów 
cywilnych 4 osoby, najwyższe wynagrodzenie wyniosło 
5500 brutto

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

Przemysław Doboszewski Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-10
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