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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZAKOPANE

Powiat TATRZAŃSKI

Ulica DROGA NA WIERCH Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKOPANE Kod pocztowy 34-500 Poczta ZAKOPANE Nr telefonu 692340924

Nr faksu E-mail wobrochcik@wp.pl Strona www www.kwzakopane.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-01-26

2021-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00106270100000 6. Numer KRS 0000321961

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

Andrzej Janusz Stopka Prezes TAK

Marcin Leszek Rzeszótko Wiceprezes TAK

Joanna Zakrzewska Sekretarz TAK

Marzena Rzeszótko Skarbnik TAK

Andrzej Górka Członek Zarządu TAK

Jan Walczak Członek Zarządu TAK

Olimpia Tryzna 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

Krzysztof Korn Przewodniczący KR TAK

Dominik Ustupski Członek KR TAK

Łukasz Kowalczyk Członek KR TAK

KLUB WYSOKOGÓRSKI W ZAKOPANEM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Klubu według obowiązującego Statutu jest prowadzenie i 
rozwijanie działalności wspinaczkowej (alpinistyczno - jaskiniowej) i 
narciarskiej.
 Klub realizuje swoje cele przez:
1) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą:
a) współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 
sprawami alpinizmu oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach górskich, w szczególności z Polskim Związkiem Alpinizmu;
b) współpracę z palcówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z 
górami;
c) wspieranie bezpośrednich kontaktów, w tym organizowanie spotkań z 
osobami zajmującymi się alpinizmem oraz taternictwem .
d) organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony 
zwierząt i przyrody górskiej;
e) promowanie i propagowanie alpinizmu oraz taternictwa;
2) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą inicjowanie 
programów podnoszących świadomość społeczną w zakresie:
a) niebezpieczeństw oraz ryzyka związanych z uprawianiem alpinizmu, 
wspinaczki wysokogórskiej;
b) zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z 
uprawianiem alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
c) prawidłowego przygotowania fizycznego, kondycyjnego koniecznego do 
uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
d) podstawowego wyposażenia oraz ekwipunku niezbędnego do 
bezpiecznego uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
3) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą wspieranie i 
prowadzenie przedsięwzięć promujących region obszaru Tatrzańskiego 
Parku Narodowego;
4) działalność nieodpłatną pożytku publicznego obejmującą 
organizowanie zebrań, odczytów, oraz imprez okolicznościowych;
5) działalność odpłatną pożytku publicznego obejmującą:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów z zakresu wspinaczki 
wysokogórskiej;
b) inicjowanie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w 
górach;
c) organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych, wysokogórskich 
i krajoznawczych, w tym wycieczek z elementami wspinaczki 
wysokogórskiej;
d) organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej w 
kraju i za granicą, w tym również zawodów sportowych;
e) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych 
dotyczących tematyki górskiej.
6) działalność odpłatną pożytku publicznego, obejmującą wydawanie 
publikacji o tematyce górskiej oraz alpinistycznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2



Klub realizuje swoje cele przez:
1) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą:
a) współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 
sprawami alpinizmu oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach górskich, w szczególności z Polskim Związkiem Alpinizmu;
b) współpracę z palcówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z 
górami;
c) wspieranie bezpośrednich kontaktów, w tym organizowanie spotkań z 
osobami zajmującymi się alpinizmem oraz taternictwem .
d) organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony 
zwierząt i przyrody górskiej;
e) promowanie i propagowanie alpinizmu oraz taternictwa;
2) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą inicjowanie 
programów podnoszących świadomość społeczną w zakresie:
a) niebezpieczeństw oraz ryzyka związanych z uprawianiem alpinizmu, 
wspinaczki wysokogórskiej;
b) zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z 
uprawianiem alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
c) prawidłowego przygotowania fizycznego, kondycyjnego koniecznego do 
uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
d) podstawowego wyposażenia oraz ekwipunku niezbędnego do 
bezpiecznego uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
3) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą wspieranie i 
prowadzenie przedsięwzięć promujących region obszaru Tatrzańskiego 
Parku Narodowego;
4) działalność nieodpłatną pożytku publicznego obejmującą 
organizowanie zebrań, odczytów, oraz imprez okolicznościowych;
5) działalność odpłatną pożytku publicznego obejmującą:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów z zakresu wspinaczki 
wysokogórskiej;
b) inicjowanie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w 
górach;
c) organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych, wysokogórskich 
i krajoznawczych, w tym wycieczek z elementami wspinaczki 
wysokogórskiej;
d) organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej w 
kraju i za granicą, w tym również zawodów sportowych;
e) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych 
dotyczących tematyki górskiej.
6) działalność odpłatną pożytku publicznego, obejmującą wydawanie 
publikacji o tematyce górskiej oraz alpinistycznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Klub Wysokogórski  swoje cele statutowe zrealizował w roku 2021 przez :
Zorganizowanie zawodów w biegowych  Tatrzański Festiwal Biegowy  w randze  Mistrzostw Polski  w biegu górskim na dwóch 
dystansach  w dniu 25.07.2021 .
Opis wydarzenia :
2 dystanse biegowe o różnym stopniu trudności dostosowane do poziomu sportowców i amatorów  , impreza dla ok  450 
uczestników , dla osób towarzyszących możliwość udziału w   prelekcjach   prowadzonych  przez klubowiczów i pracowników 
Tatrzańskiego Parku Narodowego dotyczące np. zjawisk atmosferycznych w Tatrach , w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego na obszarach górskich pokazy wspinaczki dla dzieci na ściance wspinaczkowej 
udostępnionej przez pracowników TOPR Zakopane .
Wydarzenia towarzyszące : integracja rodzin , wspólne spędzenie wolnego czasu , gry , zabawy konkursy z nagrodami  dla dzieci 
, Bieg Świstaka – bieg z przeszkodami dla dzieci .
Rozmowy z władzami gmin , możliwość degustacji ciast przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku .

Zorganizowanie 2 Zlotu Wysokogórskiego w dniu 26.10.2021
Opis wydarzenia :
2 Zlot Wysokogórski 
wycieczka turystyczno- krajoznawcza z elementami wspinaczki wysokogórskiej w której brało dział 67 uczestników  dorosłych  , 
dzieci ,członków Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem , koła PTTK z Krakowa  oraz  turystów , którzy informację o zlocie 
przeczytali na plakatach i portalach internetowych  . Najstarszy uczestnik miał 85 lat a najmłodszy 5 . 
Przejście 3 tras górskich o różnym stopniu  trudności z przewodnikami górskimi - głównie z klubowiczami posiadającymi 
odpowiednie uprawnienia przewodnickie ,prelekcja w schronisku górskim o historii wspinaczki górskiej w Polsce , florze i faunie 
tatrzańskiej , prelekcja edukacyjna dotycząca bezpiecznego zachowania w górach , przygotowania ekwipunku , ubrania do 
wycieczek wysokogórskich . Integracja osób ze środowiska wysokogórskiego z turystami z najbardziej odległych zakątków Polki ( 
z Gdyni 2 osoby, PTTK Kraków , rodzina z Rzeszowa , dzieci z Domu Dziecka Tatrogród Zakopane ) 

Zorganizowanie wycieczki dla dzieci z domu dziecka ( placówka Opiekuńczo Wychowawcza Tatrogród Zakopane ) 11 maja  , 17 
czerwca 2021
 Z inicjatywy klubowiczów zorganizowano wycieczki górskie dla podopiecznych z Domu Dziecka Tatrogród Zakopane .
Wspólna wycieczka 10 podopiecznych z opiekunami i przewodnikiem tatrzańskim zakończona obiadem w schronisku górskim .  

Przez cały rok 2021  KW prowadziło działalność organizacji pożytku publicznego poprzez prowadzenie ścianki wspinaczkowej  w 
budynku Rawa.
W roku 2021  na Rawie  ćwiczyło  70 wspinaczy , zarówno kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku.
Klub Wysokogórski w Zakopanem  w 2021 roku  zainwestował  prawie 10 tys. Złotych w rozbudowę i  udoskonalenie   istniejącej 
już od wielu lat  ścianki wspinaczkowej w budynku należącym do  klubu.
Korzystający ze ścianki wpłacają symboliczną kwotę na pokrycie  energii elektrycznej, środków czystości i wywozu śmieci i 
dorobienie indywidualnych kluczy. 
Klub nie pobiera opłat za korzystanie z tego obiektu. Chętni przychodzą, ćwiczą. Muszą tylko zostawić po sobie obiekt w 
należytym porządku. 
Chętnych na  rozwijanie umiejętności wspinaczkowych na Rawie nie brakuje.  Korzystający  są mieszkańcami  różnych miast 
Polski i gdy przyjeżdżają do Zakopanego w góry  ćwiczą na naszej  ściance.

Otwarcie ścianki wspinaczkowej w budynku  Szkoły Podstawowej numer 5 w Zakopanem w dniach    25-28 .08   2021 
Dzięki inicjatywie Zarządu Klubu Wysokogórskiego ,wsparciu i  porozumieniu z Urzędem Miasta w Zakopanem i Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej  numer 5 przy ul. Nowotarskiej udało się otworzyć obiekt wspinaczkowy -ściankę o nazwie Czysta Forma .
Obiekt wyposażony w elementy wspinaczkowe , zabezpieczenia , prowadzony przez wykwalifikowanych i certyfikowanych 
instruktorów wspinaczki górskiej oraz operatorów ścianki 
Klub prowadzi zajęcia wspinaczkowe dla dzieci szkolnych  (dla dzieci z Zakopanego i okolicznych gmin )  – o różnym stopniu 
umiejętności . Stali uczestnicy z wykupionymi karnetami to 87 osób .Treningi wzbogacone są szkoleniami na temat 
bezpieczeństwa  zachowania , doboru odpowiedniego ubioru i właściwego odżywiania .
Zajęcia prowadzone są również dla osób dorosłych -bardziej lub mniej doświadczonych , klubowiczów , sportowców , 
pracowników TOPR , kadry sportowej  młodzieży Polskiego Związku Alpinizmu oraz turystów .Zainteresowane wspinaczką osoby 
kwalifikowane są do poszczególnych  sekcji o różnej skali trudności i doświadczenia . Obiekt organizuje różne imprezy 
okolicznościowe np. Andrzejki , urodziny , ferie zimowe  dla dzieci .
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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

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

nie dotyczy

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

2000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Działalność obiektów 
sportowych.Zorganizowanie wycieczki dla dzieci 
z domu dziecka ( placówka Opiekuńczo 
Wychowawcza Tatrogród Zakopane ) 11 maja , 
17 czerwca 2021 Z inicjatywy klubowiczów 
zorganizowano wycieczki górskie dla 
podopiecznych z Domu Dziecka Tatrogród 
Zakopane . Wspólna wycieczka 10 
podopiecznych z opiekunami i przewodnikiem 
tatrzańskim zakończona obiadem w schronisku 
górskim . Przez cały rok 2021 KW prowadziło 
działalność organizacji pożytku publicznego 
poprzez prowadzenie ścianki wspinaczkowej w 
budynku Rawa. W roku 2021 na Rawie ćwiczyło 
70 wspinaczy , zarówno kobiet jak i mężczyzn w 
różnym wieku. Klub Wysokogórski w Zakopanem 
w 2021 roku zainwestował prawie 10 tys. 
Złotych w rozbudowę i udoskonalenie istniejącej 
już od wielu lat ścianki wspinaczkowej w 
budynku należącym do klubu. Korzystający ze 
ścianki wpłacają symboliczną kwotę na pokrycie 
energii elektrycznej, środków czystości i wywozu 
śmieci i dorobienie indywidualnych kluczy. Klub 
nie pobiera opłat za korzystanie z tego obiektu. 
Chętni przychodzą, ćwiczą. Muszą tylko zostawić 
po sobie obiekt w należytym porządku. 
Chętnych na rozwijanie umiejętności 
wspinaczkowych na Rawie nie brakuje. 
Korzystający są mieszkańcami różnych miast 
Polski i gdy przyjeżdżają do Zakopanego w góry 
ćwiczą na naszej ściance.

91.11,Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Działalność obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej.Zorganizowanie zawodów 
w biegowych  Tatrzański Festiwal Biegowy  
w randze  Mistrzostw Polski  w biegu 
górskim na dwóch dystansach  w dniu 
25.07.2021 .
Opis wydarzenia :
2 dystanse biegowe o różnym stopniu 
trudności dostosowane do poziomu 
sportowców i amatorów  , impreza dla ok  
450 uczestników , dla osób towarzyszących 
możliwość udziału w   prelekcjach   
prowadzonych  przez klubowiczów i 
pracowników Tatrzańskiego Parku 
Narodowego dotyczące np. zjawisk 
atmosferycznych w Tatrach , w zakresie 
ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
górskich pokazy wspinaczki dla dzieci na 
ściance wspinaczkowej udostępnionej przez 
pracowników TOPR Zakopane .
Wydarzenia towarzyszące : integracja 
rodzin , wspólne spędzenie wolnego czasu , 
gry , zabawy konkursy z nagrodami  dla 
dzieci , Bieg Świstaka – bieg z przeszkodami 
dla dzieci .
Rozmowy z władzami gmin , możliwość 
degustacji ciast przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kościelisku .

Zorganizowanie 2 Zlotu Wysokogórskiego w 
dniu 26.10.2021
Opis wydarzenia :
2 Zlot Wysokogórski 
wycieczka turystyczno- krajoznawcza z 
elementami wspinaczki wysokogórskiej w 
której brało dział 67 uczestników  dorosłych 
 , dzieci ,członków Klubu Wysokogórskiego 
w Zakopanem , koła PTTK z Krakowa  oraz  
turystów , którzy informację o zlocie 
przeczytali na plakatach

93.13.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
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 165 113,57 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57 177,98 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 62 249,12 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 31 661,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 14 025,47 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 165 113,57 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Klub Wysokogórski 
w Zakopanem posiada własny budynek o nazwie Rawa. Budynek Rawa znajduje się w 
Zakopanem ul. Droga na Wierch 4. Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem w celu 
pozyskania środków na działalność statutową stowarzyszenia część lokali w tym budynku 
wynajmuje najemcom w celu prowadzenia mini hotelu. W cząści piwnicznej budynku Rawa 
znajduje się ścianka wspinaczkowa służąca członkom stowarzyszenia do treningów. 
Korzystanie z tej ścianki jest bezpłatne.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

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
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2.4. Z innych źródeł 0,00 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 19 744,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 32 797,42 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 0,00 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: 129 217,60 zł 0,00 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

37 433,82 zł 0,00 zł

29 451,70 zł 0,00 zł

2 973,50 zł

0,00 zł

59 245,01 zł

113,57 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

11 250,00 zł

95 313,16 zł

4 088,41 zł

22 801,00 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)

31 661,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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. 0,50 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

6 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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2.1. Organizacja posiada członków

219 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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 050,20 zł

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

18 050,20 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

0 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  w 
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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 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 18 050,20 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 18 050,20 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)

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  13



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

Władysława Obrochta Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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