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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica CZESKA Nr domu 15A Nr lokalu 5

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-902 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 519185668

Nr faksu E-mail info@stop.eko.org.pl Strona www www.stop.eko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-04

2017-08-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14010010900000 6. Numer KRS 0000224465

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

Dorota Alicja Zielińska Prezeska TAK

Alina Gerlée Wiceprezeska TAK

Magdalena Dominika
Dziadosz

Sekretarz TAK

Mirosław Zbigniew 
Gwiazdowicz

Skarbnik TAK

Joanna Elżbieta Pijanowska 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

Renata Szmit Przewodnicząca Komisji TAK

Jolanta Małgorzata 
Adamczyk

Członek Komisji TAK

Mieczysław Piotr 
Kondraciuk

Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE STOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
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1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W wyniku ograniczeń związanych z pandemią covid - 19 nasza działalność była ograniczona w porównaniu z 
poprzednimi latami.

1. Zrealizowaliśmy projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V" dofinansowany przez m. st. Warszawa. W 
ramach projektu przeprowadziliśmy 78 edukacyjnych spacerów przyrodniczych dla dzieci, młodzieży oraz ich 
opiekunów. Realizacja projektu umożliwiła podniesienie jakości nauczania poprzez uzupełnienie bardziej 
teoretycznej edukacji stacjonarnej w placówkach edukacyjnych o edukację terenową, dotyczącą najbliższego 
otoczenia przyrodniczego w Warszawie. Zwiększenie świadomości ekologicznej warszawskich dzieci i młodzieży, a 
wraz z nimi nauczycieli i rodziców, było możliwe poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz osobami 
zaangażowanymi w ochronę przyrody. Aby uświadomić wartość przyrody i potrzebę jej ochrony zabraliśmy ludzi w 
teren i pokazaliśmy im jak ciekawa i piękna jest przyroda naszego miasta. Kontakt z przewodniczką-ornitolożką, 
osobą zaangażowaną w ochronę przyrody i zafascynowaną jej poznawaniem, był inspiracją do większego 
zainteresowania przyrodą. Uczestnicy edukacyjnych zajęć terenowych doświadczyli nowego dla większości z nich 
sposobu spędzania czasu: obserwowania przyrody, ptaków. Uczestnicy programu uczyli się w czasie naszych zajęć 
terenowych myśleć, analizować, wyciągać wnioski, być aktywnymi na zajęciach. Osiągaliśmy ten cel m.in. poprzez 
zadawanie dzieciom zagadek, pytań, samodzielnych zadań do wykonania. Materiały umieszczone w Internecie, 
informacje o projekcie, były inspiracją dla kolejnych osób do pogłębiania świadomości ekologicznej, poznawania 
przyrody i chronienia jej. Podczas prowadzonych zajęć w terenie przekazywaliśmy także atrakcyjne materiały 
edukacyjne w formie papierowej, dotyczące przyrody, także Wisły warszawskiej. Zachęcaliśmy placówki do 
wykorzystywania ich na zajęciach nawiązujących do tematyki projektowych zajęć terenowych itd.. W rezultacie 
realizacji niniejszego projektu wzrosła świadomość ekologiczna, poziom wiedzy i zainteresowanie przyrodą (przede 
wszystkim doliny Wisły warszawskiej) u 1432 osób: 1255 dzieci i młodzieży oraz 177 ich nauczycieli/opiekunów, 
bezpośrednich uczestników działań terenowych projektu. Grupy dzieci i młodzieży nie tylko otrzymywały wiedzę 
podczas zajęć terenowych, ale też były informowane, że prowadząca będzie z tej wiedzy "odpytywać". Ten 
zapowiedziany wcześniej "sprawdzian" wiedzy podczas spaceru motywował uczestników aby słuchać i 
zapamiętywać, ponieważ byli informowani, że jeśli "zdadzą egzamin", to dostaną w nagrodę publikacje przyrodnicze. 
Dodatkowo kilka – kilkanaście tysięcy osób zetknęło się z informacjami o projekcie i cennej, warszawskiej przyrodzie 
przez Internet za pośrednictwem naszej strony www oraz Facebooka. Także te osoby, które nie były bezpośrednimi 
uczestnikami wycieczek terenowych zyskały podstawową świadomość ekologiczną dotyczącą wartości warszawskiej 
przyrody, a w szczególności tej związanej z Wisłą. 

2. Dwa projekty ochrony drzew w ramach Budżetu Obywatelskiego Warszawy na rok 2021. Złożyliśmy do Budżetu 
Obywatelskiego Warszawy a następnie promowaliśmy i wspieraliśmy 2 projekty ochrony okazałych drzew Parku 
Skaryszewskiego oraz Saskiej Kępy. "Ochrona drzew Parku Skaryszewskiego" i "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy". 
Miały one na celu objęcie kilkuset wiekowych drzew specjalistycznymi działaniami, które pozwalają przedłużać życie 
drzew i sprawiają, że drzewa są bezpieczniejsze dla przechodniów. Dodatkowo w projektach przewidziano spotkania 
edukacyjne z arborystami, w celu podniesienia wiedzy mieszkańców, urzędników i aktywistów miejskich, aby lepiej 
wiedzieli jak oceniać stan drzew i jak je chronić. Kolejne edycje takich projektów dla ochrony drzew składaliśmy do 
Budżetu Obywatelskiego Warszawy w ciągu ostatnich lat i co roku były one realizowane ponieważ miały duże 
poparcie mieszkańców miasta.

3. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk 
oraz wspieranie lokalnych działań na rzecz ochrony przyrody.
Pisaliśmy pisma do decydentów mających wpływ na ochroną przyrody, zarówno w skali mikro (konkretny budynek) 
jak i w większej (spółdzielnia mieszkaniowa, miasto). Doradzaliśmy lokalnym aktywistom z różnych rejonów Polski 
jak walczyć o ochroną drzew przed wycinką czy ptaków i nietoperzy zagrożonych przez prace remontowe w 
budynkach, gdzie mają siedliska. Walczyliśmy o ochronę unikalnej alei głogów na Saskiej Kępie i drzew nad 
Warszawską Wisłą. Braliśmy udział, wraz z innymi organizacjami i aktywistami w akcji "Stop wycince 500 drzew" 
mającej na celu ochronę drzew nad Wisłą przed wycinką. W ramach tej akcji spotykaliśmy się z urzędnikami (także 
prezydentem Warszawy), mieszkańcami i mediami. Napisaliśmy petycję do prezydenta Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego apelując o ochronę przyrody Warszawy, szczególnie terenów łęgowych, mokradeł i korytarzy 
ekologicznych.
Opiniowaliśmy projekty i akty prawne mające wpływ na ochroną przyrody, zwierząt.

4. Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom.
Jak co roku przez Facebooka, mailowo i telefonicznie udzielaliśmy porad dotyczących pomocy ptakom. 
Współpracowaliśmy w tej kwestii także z Ptasim Patrolem Fundacji Noga w Łapę, który wspieramy. Takich porad 
udzielamy rocznie ok. kilkaset. 

5. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie.
Prowadzimy stronę internetową Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.stop.eko.org.pl) oraz stronę 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Działamy na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności ptaków i ich siedlisk (m.in. drzew).

STOPu na portalu Facebook.com. Na Facebooku mamy już ponad 9000 fanów. Prowadziliśmy akcje informacyjne w 
Internecie. Na Facebooku i stronie www publikowaliśmy materiały edukacyjne w ramach akcji "Liść to nie śmieć", 
"Nie strzelaj w Sylwestra". Promowaliśmy wartość i potrzebę ochrony "zieleni nieplanowanej", w ramach której 
utworzyliśmy i prowadzimy grupę na FB "Zieleń nieplanowana" i ogłosiliśmy konkurs fotografii mniszków. Jak co roku 
tematami naszej edukacji przyrodniczej w Internecie były: podloty i pisklęta, ograniczanie koszenia, prawidłowe 
dokarmianie ptaków, ptaki i nietoperze w budynkach, wycinki i ochrona drzew. Zamieszczaliśmy w Internecie 
zarówno krótkie wpisy jak i dłuższe artykuły, między innymi cykl artykułów z czasopisma Głos Przyrody, które 
ukazały się tam w rubryce pod patronatem STOPu. Informowaliśmy o problemach ochrony przyrody oraz zwierząt i o 
tym, co ich sympatycy mogą zrobić by im pomóc. Apelowaliśmy o podpisywanie petycji i pisanie listów do 
decydentów w sprawach ważnych dla ochrony przyrody.
Zorganizowaliśmy kilka konkursów z nagrodami książkowymi promujących publikacje dotyczące ochrony przyrody, 
zwierząt.

5. Zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta w Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Ciechanowie: „Ptaki i nietoperze w budynkach – chronione i zagrożone”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
„Nad Łydynią - o przyrodzie i klimacie” we współpracy z Fundacją Łydynia dofinansowanego ze środków Urzędu 
Miasta Ciechanów.

6. Zorganizowaliśmy edukacyjne wycieczki przyrodnicze popularyzujące obserwowanie przyrody, każdą dla 
kilkudziesięciu osób: walentynkową wycieczkę na obserwacje ptaków nad północną część Wisły Warszawskiej i 
wycieczkę pieszą nad środkową Wisłą Warszawską „Nocne życie nadwiślańskiej fauny”, którą poprowadził 
specjalista od nietoperzy i sów, dr Maciej Fuszara. Dzięki detektorowi ultradźwięków można było słyszeć nietoperze. 
Pokazywaliśmy życie nietoperzy i innych nocnych zwierząt, o których obecności w mieście większość ludzi nie wie.

7. Wystąpienia w mediach.
Ważną częścią misji STOP jest edukowanie ludzi dla ochrony ptaków i przyrody. Do największej liczby osób można 
dotrzeć poprzez mass media, dlatego staramy się edukować poprzez media. Przykładowe wystąpienia 
przedstawicielek STOP w mediach w roku 2020:
cykl audycji o ptakach w Polskim Radiu w Czwórce:
https://podcasty.polskieradio.pl/track/5e72d501-6588-4a4f-b99e-3a5e0966bdb5 - gołębie
https://podcasty.polskieradio.pl/track/de9ee999-deda-4e87-be57-c76b9b483cde - ptaki śpiewające
https://www.polskieradio.pl/10/6070/Artykul/2511066,Slowiki-mali-rdzawi-i-szarzy-spiewacy-Ktory-spiewa-lepiej
https://www.polskieradio.pl/10/6070/Artykul/2624218,Czapla-milosnik-ryb-ktory-dla-wedkarzy-niechcacy-stal-sie-
wrogiem
25.01. TVP3, Kurier Warszawski i Radio Dla Ciebie: wycinka 500 drzew nad Wisłą, przebudowa wybrzeża Helskiego. 
https://www.facebook.com/walkiewiczgrzegorz/videos/2501442813299292/UzpfSTgyNjk4OTc2NjozMDYwNjExMjk0
OTk0MTQ6NzU6MDoxNTgwNTQzOTk5OjM0MzY1NDg1NDU3MjAxOTgxOQ/
25.02.2020: TVP3 o wycince nad Wisłą: https://warszawa.tvp.pl/21548373/twoje-sprawy

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

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

10500

50
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

1. Zrealizowaliśmy projekt "Skarby Warszawskiej 
Przyrody – edycja V": 78 edukacyjnych spacerów 
przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z opiekunami (w 
sumie 1432 osoby).
2. Złożyliśmy do Budżetu Obywatelskiego Warszawy a 
następnie promowaliśmy i wspieraliśmy 2 projekty 
ochrony okazałych drzew Parku Skaryszewskiego oraz 
Saskiej Kępy. 
3. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii 
działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich 
siedlisk oraz wspieranie lokalnych działań na rzecz 
ochrony przyrody. 
Pisaliśmy pisma do decydentów mających wpływ na 
ochroną przyrody. Doradzaliśmy lokalnym aktywistom z 
różnych rejonów Polski jak walczyć o ochroną drzew 
przed wycinką czy ptaków i nietoperzy zagrożonych 
przez prace remontowe w budynkach, gdzie mają 
siedliska. Braliśmy udział, wraz z innymi organizacjami i 
aktywistami w akcji "Stop wycince 500 drzew" mającej 
na celu ochronę drzew nad Wisłą; spotykaliśmy się z 
urzędnikami (także prezydentem Warszawy), 
mieszkańcami i mediami. Napisaliśmy petycję do 
prezydenta Warszawy: o ochronę przyrody, szczególnie 
terenów łęgowych, mokradeł i korytarzy ekologicznych.
4. Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom 
mailowo, telefonicznie i przez Facebooka.
5. Działania edukacyjne i i informacyjne w Internecie.
5. Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta w 
bibliotece w Ciechanowie: „Ptaki i nietoperze w 
budynkach - chronione i zagrożone".

6 403,76 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 31 626,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 153,76 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 2 213,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 259,78 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 16 000,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 403,76 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6 403,76 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

20 034,93 zł

0,00 zł

36 316,03 zł

14 557,61 zł

3 080,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Walentynkowa wycieczka na obserwacje ptaków nad północną część Wisły Warszawskiej dla 
kilkudziesięciu osób. 

Wycieczka piesza (dla kilkudziesięciu osób) nad Wisłą Warszawską „Nocne życie nadwiślańskiej 
fauny”, którą poprowadził specjalista od nietoperzy i sów, dr Maciej Fuszara. Dzięki detektorowi 
ultradźwięków można było słyszeć nietoperze. Pokazywaliśmy życie nietoperzy i innych nocnych 
zwierząt, o których obecności w mieście większość ludzi nie wie.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 73 988,57 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -42 362,03 zł
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4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

1 Wkład własny do projektu, dofinansowanie zajęć edukacyjnych 6 403,76 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 - dodatkowo podać 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
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2.1. Organizacja posiada członków

319 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 
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)

5 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 838,89 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 838,89 zł

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

523,30 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 150,40 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Zielińska, prezeska
Magdalena Dziadosz, sekretarz 

zarządu
Data wypełnienia sprawozdania
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