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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku
publicznego
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ü

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

ü

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

ü

We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe
odpowiedzi znakiem X;

ü

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak
myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia
sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj
POLSKA

Gmina

Ulica

SZCZECIN

ŻUBRÓW

Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Nr domu

1

Powiat
SZCZECIN

Nr lokalu
-

Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Nr telefonu
SZCZECIN
71-617
SZCZECIN
914224691
Nr faksu
E-mail
Strona www.lop.szczecin.pl
91 4224691
biuro@lop.szczecin.pl
3. Data rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym
08.09.2011
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer
REGON

13.03.2014

6. Numer KRS
321204777

0000393142

1

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
1. Prezes – Zbyszek Kimel
organu zarządzającego)

2. Wiceprezes – Danuta Chodyniecka
3. Wiceprezes – Sławomir Kiszkurno
4. Skarbnik – Tadeusz Krowicki
5. Sekretarz- Maria Bochenek
6. Członek – Lilianna Janeczek
7. Członek – Sławomir Kucal
8. Członek - Renata Wiśniewska
9.Członek – Patrycja Romanowska-Puczko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o 1.Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej Okręgu- Janina Starobrzańskafunkcji pełnionej przez poszczególnych członków Noskiewicz
organu kontroli lub nadzoru)
2. Członek KRO – Łukasz Wyka
3. Członek KRO – Grażyna Zacharewicz

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

1. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
promocja zdrowia
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w
formie warsztatów ekologicznych- promocja turystyki i
krajoznawstwa
3. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od

2

najważniejszej)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

Wszelkie działania edukacyjne LOP Okręgu w 2014 roku zostały ujęte w opracowanym i zatwierdzonym
przez Zarząd, całorocznym programie edukacji ekologicznej dla województwa zachodniopomorskiego W
ramach tego programu realizowaliśmy następujące projekty edukacyjne i kampanie:
•
„Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju kampania informacyjno-edukacyjna
ogólnopolski projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
•
”Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” kampania edukacyjna na terenie woj.
zachodniopomorskiego, dofinansowana ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie,
•
„Eko konsument: jak najmniej wytworzyć, jak najwięcej odzyskać, jak najmniej zaszkodzić –
projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
•
Zajęcia pilotażowe dla nauczycieli z zakresu gospodarki odpadami i przeprowadzenie
warsztatów z artrecyklingu- dofinansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin
•
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku „Wyprawy odkrywców natury” –
projekt dofinansowany z Gminy Miasta Szczecin
•
Organizacja edukacji ekologicznej w mieście Świnoujściu- dofinansowany z Urzędu Miasta
Świnoujście.
•
Organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży jako aktywna forma
edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju- projekt dofinansowany
ze środków Gminy Nowogard.
Organizowaliśmy liczne konkursy przyrodnicze o zasięgu wojewódzkim, takie jak :
• XVI Edycja: „Mój las”,
• XXXV edycja „Najaktywniejsze Szkolne Koło LOP 2013/14
• I Edycja „Domowy Kodeks Eko konsumpcji”
• XII Edycja „Żyj z przyrodą w zgodzie” 2013/14- dla przedszkoli
• IV Edycja „KTO jest EKO ten zajdzie daleko” ph: Chroniąc wodę chronię Ziemię
W ramach kampanii edukacyjnej „Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju”
zorganizowano ogólnopolską Olimpiadę „ZASOBY WODNE POLSKI - znaczenie - wykorzystanie zagrożenia - inwestycje - ochrona”. Do finału, który odbył się 12.04.14 zakwalifikowały się 32
osoby, które nadesłały najciekawsze reportaże filmowe lub fotoreportaże z opisem miejsca gdzie
oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie, bądź ma miejsce inne działanie związane z
gospodarką wodną.
14.05.14 w Ośrodku EPL w Kliniskach zorganizowano seminarium „Kierunki współpracy w
zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”, dla Prezesów Oddziałów i partnerów
współpracujących z LOP, podczas którego opracowano nowe kierunki współpracy LOP z jednostkami
administracji państwowej i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i edukację.
Wszyscy uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, że ochrona przyrody ma być przemyślana, oparta
na nauce i racjonalna.
Dla 20 studentów z uczelni z terenu Polski w okresie letnim zorganizowano 5-cio dniową Akademię
Managera Zrównoważonego Rozwoju w Drawnie, podczas której odbyło się wiele tematycznych
wykładów dotyczących ochrony i gospodarki wodnej oraz liczne zajęcia warsztatowe pomocne przy
wykorzystaniu dofinansowania, realizacji pomysłów i projektów w oparciu o finansowanie. W trakcie
Akademii odbył się również wyjazd studyjny do miejskiej oczyszczalni ścieków. Akademia była
jednym z licznych działań w ramach kampanii edukacyjnej „Elka Kropelka w Akademii
Zrównoważonego Rozwoju.
11.10.2014 zorganizowano ogólnopolską konferencję pod hasłem: „Znaczenie i ochrona zasobów
wodnych w dydaktyce szkolnej”, która była zarazem oficjalnym zakończeniem i podsumowaniem
kampanii informacyjno – edukacyjnej Elka kropelka w akademii zrównoważonego rozwoju , a także
połączona była z Dniem Nauczyciela –Opiekuna LOP. Przedstawiono 5 wykładów dotyczących,
między innymi: pomysłów na poszerzenie oferty dydaktycznej nauczyciela w ramach realizowanej w
placówkach oświatowych formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży przy
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pomocy wydanego w ramach kampanii pakietu edukacyjnego. Zapoznano uczestników z ciekawymi
zadaniami i ćwiczeniami dotyczącymi wiedzy o wodzie. Kolejny wykładowca zapoznał ze złożonością
form oraz różnorodnością dolin rzecznych na trenie Pomorza Zachodniego, Uczestnicy mogli też
odbyć wirtualną podróż, dzięki, płycie DVD, będącej częścią pakietu edukacyjnego, i poznać
poszczególne etapy oczyszczania ścieków i produkcji wody pitnej. Zdobywczyni prestiżowego tytułu
Ekopedagoga 2013, przedstawiła dla nauczycieli przedszkolnych praktyczne przykłady pracy z
najmłodszymi dziećmi mające na celu rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, które je otacza.
Wraz z PGE ZEDO Nowe Czarnowo zorganizowaliśmy 22.10.2014 r szkolenie dla pracowników „
„Racjonalna gospodarka odpadami - korzyści i wyzwania”, podczas którego zaprezentowano 3
obszerne prezentacje multimedialne wygłoszone przez specjalistów z SITA JANTRY i Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów oraz Europejskiego Centrum Ekologicznego. Wykłady dotyczyły:
możliwości zmniejszenia ilości odpadów w gospodarstwie domowym, sposobów wykorzystania
odpadów do tworzenia nowych przedmiotów (drugie życie odpadów) oraz głównych założeń budowy
ekogeneratora. Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia obejmującego omawiane
zagadnienia.
Wraz z Urzędem Miejskim w Szczecinie realizowaliśmy projekt „ Budowa ścieżki edukacyjnej na
terenie Ekoportu” przeprowadzając 12 pilotażowych zajęć modelowych z zakresu gospodarki
odpadami i artrecyklingu (twórcze wykorzystanie odpadów) dla nauczycieli ze Szczecina, i z
pobliskich gmin. Uczestnicy otrzymali ciekawe materiały dydaktyczne i warsztatowe.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego realizowaliśmy ciekawy projekt
„Eko konsument: jak najmniej wytworzyć, jak najwięcej odzyskać, jak najmniej zaszkodzić
w ramach którego odbyły się 3 spotkania warsztatowe, podczas których przeszkolono 75 nauczycieli
w zakresie minimalizacji odpadów i właściwego postępowania z nimi w gospodarstwach domowych, a
także konkurs „Domowy kodeks eko-konsumpcji” – polegający na szczegółowym wypełnianiu
opracowanego „Dzienniczka eko-konsumenta” oraz konferencję podsumowującą projekt wraz z
wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań dla laureatów konkursu i najbardziej zaangażowanych
nauczycieli. Podczas konferencji zaprezentowano wykłady „Eko-konsumpcja- czy to ma sens” oraz
„Zrównoważony transport- infrastruktura rowerowa”. Konkurs „Dzienniczek eko-konsumenta”
przeszedł nasze oczekiwania, wzięło w nim udział ok. 300 dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i
innymi członkami gospodarstwa domowego uczestnika.
Wraz z najbardziej aktywnymi Oddziałami terenowymi, Przedszkolnymi i Szkolnymi Kołami LOP
realizowaliśmy projekty edukacyjne oraz organizowano akcje ekologiczne związane z obchodami :
Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Święta polskiej niezapominajki, Sprzątania
świata, oraz „Ratujmy kasztanowce” Organizowano wówczas apele, masowe akcje ekologiczne i
happeningi, konkursy, wystawy, prelekcje, sejmiki oraz warsztatowe zajęcia terenowe, obejmujące
swym zasięgiem szerokie rzesze uczniów, rodziców i angażujące różnorodne środowiska i instytucje.
W Zielonej klasie LOP przeprowadzono 20
prelekcji
dotyczących propagowania idei
zrównoważonego rozwoju, promowania racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej , które
odbywały się w ramach kampanii edukacyjnej „Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju
z wykorzystaniem mikroskopu, gier dydaktycznych, pakietu edukacyjnego oraz kart pracy. Prelekcje
odbywały się bezpłatnie. Duże zainteresowanie ze strony nauczycieli wszystkich typów szkół,
przedszkoli potwierdzają potrzebę istnienia takiej formy edukacji.
Różnorodne formy edukacji wśród studentów realizuje Koło Naukowe LOP przy ZUT Szczecin i
Akademickie Koło LOP przy US Szczecin, najciekawsze działania to:
-organizacja zbiórek elektrośmieci i zajęć instruktażowych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów
- organizacja konferencji przyrodniczych i akcji ekologicznych związanych z Dniem Ziemi , Światowym
Dniem Ochrony Środowiska czy Sprzątaniem Świata.
- prelekcje w szkołach lub Zielonej Klasie.
Działalność interwencyjna:
•
Dalsze poparcie dla protestu mieszkańców Gminy Świerzno w sprawie budowy farmy
wiatrowej – (11 wiatraków) lokalizacja niezgodna z przepisami o ich usytuowaniu w
sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej- po sprawie w Sądzie Administracyjnym wszczęto
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Kamieńskiego
udzielającej pozwolenia na budowę 11 turbin wiatrowych - sprawa w toku
•
Zgłoszenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego sprawy nieprawidłowości przy sporządzaniu raportu oddziaływania
na środowisko instalacji pirolizy opon w Policach – sprawa w toku.
•
Interwencja w Urzędzie Gminy w Choszcznie w sprawie wycinki dużej ilości drzew- wycinka
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była uzasadniona ze względu na okazy stare i chore.
Interwencja na wniosek mieszkańców Żydowiec w sprawie wycinki drzew, w których
gnieździły się żurawie- sprawę zgłoszono do RDOŚ w Szczecinie.
•
Interwencja w sprawie wycinki i cięć pielęgnacyjnych dużej ilości drzew na terenie przy
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w trakcie trwania okresu lęgowegoUrząd Miasta wyjaśnił, że została wydana ekspertyza ornitologiczna, a drzewa zagrażały
bezpieczeństwu.
•
Poparcie interwencji Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska „Natura” w sprawie
budowy spalarni opon samochodowych w obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Drawskie” i w sąsiedztwie „Ostoi Drawskiej” –Natura 2000 – sprawa w toku
•
Interwencja dotycząca budowy budynków mieszkalnych TBS na terenie parku Struga nad
Płonią. Podczas budowy niszczone są okazy zieleni usytuowane na ścieżce edukacyjnoprzyrodniczej. Kontrola z UM wykazała, że pozwolenie na budowę TBS zostało wydane
znacznie wcześniej niż powstał park i ścieżka
•
Badaliśmy sprawę wycinki kilku modrzewi rosnących przy bloku na os. Bandurskiego. Po
informacji uzyskanej z UM w Szczecinie okazało się, że na prośbę mieszkańców dla
których drzewa powodowały zbytnie zacienienie i zagrożenie wydano pozwolenie na
wycięcie i nakazano nowe nasadzenia.
Wszystkie interwencje kierowane były do właściwych organów państwowych i pracowników zajmujących
się ochroną środowiska zgodnie z kompetencjami.
•

Zarząd Okręgu współuczestniczył w opiniowaniu i akceptowaniu zmian w planach zagospodarowania
przestrzennego licznych inwestycji na terenie miasta Szczecina oraz w pracach Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody, Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Rady ds. Ochrony
Zieleni Miejskiej oraz Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, gdzie na bieżąco opiniowano projekty aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody.
W ramach realizacji kampanii edukacyjnej, dofinansowanej ze środków NFOŚ i GW w Warszawie i
WFOŚ i GW w Szczecinie Okręg LOP wydał wydawnictwa i opracował gadżety edukacyjnopromocyjne, które bezpłatnie otrzymywali członkowie naszej organizacji, inne ośrodki edukacji
ekologicznej oraz placówki oświatowe, były to między innymi:
Skrypt edukacyjny dla nauczycieli (konspekty zajęć dot. problematyki gospodarki i ochrony wód),
malowanka i wyklejanka dla dzieci w cyklu: Woda, broszura edukacyjna: ”Przygody Elki Kropelki,
interaktywna encyklopedia „Wodne ABC Elki Kropelki”, interaktywny pakiet edukacyjny na DVD (gra
Przygody Elki Kropelki”, encyklopedia i prezentacje sferyczne) oraz gadżety promujące kampanie
koszulki, torby i długopisy ekologiczne, breloki odblaskowe do plecaków, pendrivy.
,
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

Gmina, województwo, cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- -wychowawcze określone w
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

ˇ

tak

ˇx

nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp.

Nazwa placówki

1

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

-

2
-

3

5

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

Osoby
fizyczne

Liczba odbiorców działań organizacji

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

10.000

Osoby
prawne

50

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży i dorosłych
odpowiedzialnego stosunku do przyrody i poprzez
organizowanie
konkursów, klubów zainteresowań, warsztatów edukacyjnych, prelekcji,
konferencji, olimpiad, akcji społecznych, prowadzenia obserwacji
przyrodniczych.
2. Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, współdziałanie
w zakresie ujawniania wykroczeń przeciwko środowisku przyrodniczemu.
3.
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych
skutków naruszania środowiska przyrodniczego, w tym składanie uwag i
wniosków. Współpraca z organami administracji samorządowej, a
zwłaszcza z komisjami i radami powoływanymi w celu weryfikowania
słuszności niektórych decyzji.
Kod PKD:
85, 60 Z
Kod PKD:

94,99 Z
Kod PKD:

72,19 Z
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

Gmina, województwo, cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

xˇ tak
ˇ nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja

Ciekawą i pożyteczną formą odpłatnej działalności LOP O w Szczecinie
jest szkolenie młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i gimnazjów
podczas wakacji letnich na Warsztatach ekologicznych, gdzie
wypoczynek jest połączony z przekazywaniem wiedzy ekologicznej. W
roku 2014 warsztaty odbywały się pod hasłem: Wyprawy odkrywców
natury” ,zorganizowano 4 turnusy dla 162 osób w miejscowościach
górskich: Zawoi, Sromowcach Wyżnych, Białce Tatrzańskiej i Rabce.
Realizowany był bogaty program
zatwierdzony przez miejscowe
Kuratorium Oświaty, obejmujący liczne wycieczki poznawcze, prelekcje
ekologiczne, zajęcia warsztatowe oraz konkursy, będące sprawdzianem
zdobytej wiedzy. Program ten jest dostosowany do programów nauczania
lekcji przyrody, biologii i chemii w zależności od wieku uczestników, jak i
ich predyspozycji. Wspomaga więc nauczanie szkolne, urozmaica je i
przez bezpośredni kontakt z przyrodą wpływa na lepsze i bardziej
problemowe jej poznanie.
Jest to atrakcyjna i bardzo pożyteczna forma aktywnego wypoczynku
wakacyjnego młodzieży szkolnej, przynosząca od lat duże efekty na polu
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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)

edukacji ekologicznej i przysparzająca nowych zwolenników Lidze
Ochrony Przyrody. Pobyt na takich warsztatach pozwala rozwijać
zainteresowania ekologią, przyrodą czy sportem i tym samym pozwala na
wyłonienie utalentowanej młodzieży. Zatrudnienie
doświadczonych
nauczycieli, którzy pełnią również rolę wykładowców, przybliża
uczestnikom wiele zagadnień dotyczących kształtowania i ochrony
naturalnego środowiska.
Każdy uczestnik Warsztatów ekologicznych otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu kursu odkrywcy natury i pamiątkowe dyplomy.
Dzieci i młodzież uczestniczący w naszych warsztatach wykazują duże
zaangażowanie podczas powierzonych im zadań i zdobywania nowych
doświadczeń. Wpłynie to na pewno na zmianę ich postaw w stosunku
do otaczającej przyrody poprzez uwrażliwienie na jej piękno i
zrozumienie potrzeby jej ochrony.
Kod PKD:

79,12 Z

Kod PKD:
Kod PKD:
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

Gmina, województwo, cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

ˇ tak
ˇx nie

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej
wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności)

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:
-

Kod PKD:
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej

-

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

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)

665.408,55
zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
508.933,76 zł
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

154.542 , 59
zł
-,

3. Przychody z działalności gospodarczej
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zł
4. Przychody z działalności finansowej (statutowej)
-

1.932, 20
zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

zł

359.539 , 85
zł

w
tym:
-,

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

zł
-,

b) ze środków budżetu państwa

zł
77.800 , 00
zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

281.739 , 85
zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

115.092, 00
zł

w
tym:

107.492 , 00
zł

a) ze składek członkowskich

-,

b) z darowizn od osób fizycznych

zł
7.600 , 00
zł

c) z darowizn od osób prawnych

-,

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

zł
-,

e) ze spadków, zapisów

zł
-,

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

zł
-,

g) z nawiązek sądowych

zł
-,

h) ze świadczeń pieniężnych

zł
-,

8. Z innych źródeł

zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
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0,

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

zł
-,

2. Wynik działalności gospodarczej

zł
-,

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
0,

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych

zł

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

1. 932, 20
zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

632, 20
zł

Zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży
2

1.200, 00
zł

Sfinansowanie pobytu 4 osób na warsztatach ekologicznych w Zawoi dla dzieci z Ośrodków Opiekuńczych

3
zł
-,

4

zł

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 kwotą
1

Sfinansowanie pobytu 4 osób na warsztatach ekologicznych w Zawoi dla dzieci z Ośrodków
Opiekuńczych

zł

1.200,00
,

2

zł
,

3

zł
,

4

zł
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
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dochodowego
od osób
fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

,

705.301, 31 zł

zł
w
tym:

393.723 , 76 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1.932 ,

2
0
zł
,

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
154.542,59
-,

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i
opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja

zł

zł
zł

153.354, 99 zł

,
zł

-,

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

zł

,
zł

3.679, 97 zł

f) pozostałe koszty ogółem:

,
zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

đ

z podatku dochodowego od osób prawnych

đ

z podatku od nieruchomości

đ

z podatku od czynności cywilnoprawnych

x

z opłaty skarbowej x

đ

z opłat sądowych

đ

z innych zwolnień

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

-> jakich? ___________________________
ˇ tak

x nie

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące
prawo:

đ własność

đ użytkowanie wieczyste
đ najem
đ użytkowanie

10

đ użyczenie
đ dzierżawa
x nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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)

4 osoby

2,9 etatów
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)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

-

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

x tak
ˇ nie
4632 osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

14 osób prawnych
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja pozyskała
organizacja straciła

członków
565

członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę
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)

x tak

ˇ nie
2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

20 osób

w
tym:

a) członkowie organizacji

20 osób

b) pracownicy organizacji

- osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

- osób

w
tym:

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

w
tym:

126.409, 5
0
zł
,

a) z tytułu umów o pracę

zł
wynagrodzenie zasadnicze

126.409 , 5
0
zł

nagrody

-, 0
0
zł

premie

-,
zł
-,

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

zł
, 0
0
zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

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

129.285, 8
6
zł

w
tym:

16.350 , 0
0
zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

112.935 , 8
6
zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji

0,

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

-,

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

-,

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

zł

zł

zł

3.046 ,

0
0
zł

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

-,

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

-,

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

4.100 , 00
zł

zł

zł

10. 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

ˇ tak
x nie
-,

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

ˇ tak

x nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota

13

-,

1

zł
-,

2

zł
-,

3

zł
-,

4

zł
-,

5

zł
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

ˇ tak

x nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1

Nazwa zadania

Kwota
-,

-

zł
2

-,

-

zł
3

-,

-

zł
4

-,

-

zł
5

-,

-

zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
ˇ tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

x nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zamówienia

Kwota
-,

1

zł

-,

2

zł

-

14

-,

3

zł

-,

4

zł

-,

5

zł

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
Lp.

1

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

-

2

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

%

%

%

%

3
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1
2

3
4

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)

x tak

ˇ nie
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną
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Sporządził/a Imię i nazwisko Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli
organizacja posiada pieczęć

1. Danuta Chodyniecka - Wiceprezes
25.02.2015
2 .Beata Bartosiak - Specjalista ds. finans.
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