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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 2019-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica KAMIŃSKIEGO Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-211 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 515-337-197

Nr faksu E-mail storat@storat.pl Strona www http://www.storat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69069864100000 6. Numer KRS 0000047423

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

Tomasz Maciejewski prezes TAK

Marek Englot wiceprezes d/s szkolenia TAK

Andrzej Nosiadek wiceprezes d/s 
organizacyjnych

TAK

Anna Zwierzyńska skarbnik TAK

Tomasz Kluz sekretarz TAK

Mateusz Jarosiński członek TAK

Łukasz Salamon członek 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 Grabowska przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Witold Sieracki członek TAK

Grzegorz Sikora członek TAK

STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT
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1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Celem stowarzyszenia jest:

1. Wykorzystanie psów w ratownictwie:
a) poszukiwawczym
b) lawinowym
c) katastrofowym (gruzowym)
d) innym
2. Zapobieganie wypadkom
3. Ochrona środowiska

Cele STORAT realizowane są przez:

1. Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym:
a) zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów ratowniczych
b) wykonywanie działalności ratowniczo – poszukiwawczej
c) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
d) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:
a) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego
b) propagowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku
c) prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie psów ratowniczych
d) współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, 
naukowymi oraz ze służbami publicznymi
3. Ochrona środowiska naturalnego w tym:
a) propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą
b) wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska naturalnego
c) współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego

STORAT współpracuje z:
• POLICJĄ na mocy porozumienia z dnia 01.04.2003 r.
• Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia z 14.02.2014 r.
• Grupą Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (od 18.02.2010 r.)
• Grupą Wałbrzysko - Kłodzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
• Grupą Krynicką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
• Ochotniczą Strażą Pożarną w Niebieszczanach

Ponadto współpracujemy z: 
- Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej
- Ochotniczą Strażą Pożarną z Drelowa 
- Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA
- Grupą Ratownictwa Specjalnego PCK - Żary
- Grupą Ratownictwa Specjalnego PCK w Gdańsku - Sekcją Psów Ratowniczych
- Związkiem Kynologicznym w Polsce
- RCMP CSDA (Royal Canadian Mounted Police Civilian Search Dog Association) - Stowarzyszenie Cywilnych Psów 
Poszukiwawczych działające pod patronatem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej w Albercie (Kanada),
- Komisją Użytkowo-Sportową Psów Ratowniczych GKSP ZKwP
- Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

STORAT jest od 16 maja 2001 r. członkiem IRO (Internationale Rettungshunde Organization) – Międzynarodowej 
Organizacji Psów Ratowniczych. z siedzibą w Austrii. IRO zrzesza 116 organizacji zajmujące się ratownictwem z 
psami, z 41 państw.

W 2019 roku zespoły ratownicze STORAT wzięły udział w 18 akcjach ratowniczych, odnajdując 1 osobę zaginioną.
W akcjach ratowniczych praca zespołów STORAT pozwala na szybkie i dokładne sprawdzenie wyznaczonych 
rejonów. Umożliwia to eliminację przeszukanego obszaru z terenu objętego czynnościami operacyjnymi. Praca 
zespołu z jednym psem zastępuje działanie kilkudziesięciu ludzi. Jest nie tylko szybsza, ale też skuteczniejsza dzięki 
wykorzystaniu węchu psa. 

W roku 2019 indywidualnym programem szkolenia było objętych 19 psów.
 Szkolenie psów odbywało się na cotygodniowych treningach, uwzględniających pracę w terenie otwartym, na 
gruzach, na lawinisku oraz w posłuszeństwie i sprawności. Organizowane były szkolenia nocne (akcje pozorowane) 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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mające na celu przygotowanie młodych psów do pracy w terenie oraz sprawdzenia przydatności psów już 
wyszkolonych. Zorganizowano szkolenia: 

1. W dniach 2-4.03 - 18 ratowników z 9 psami wzięło udział w szkoleniu lawinowym. Dzięki uprzejmości 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego we współpracy z Grupą Bieszczadzką GOPR ćwiczenia odbyły się w masywie 
Wyżniańskiego Wierchu. Bazą szkolenia była Bacówka Pod Małą Rawką.
2. 6.03.2018 r. ratowniczka STORAT - będąca lekarzem weterynarii - przeprowadziła szkolenie z pierwszej pomocy 
przedweterynaryjnej dla przewodników psów policyjnych z terenu garnizonu podkarpackiego.
3. W dniach 27-29 kwietnia 2018 r. w Lublińcu na terenie Nadleśnictwa Lubliniec odbyły się Ogólnopolskie Zawody 
Psów Ratowniczych o Puchar Zaginionego Grzybiarza. Brało w nim udział 5 przewodników z psami z naszej 
organizacji.
4. W dniach 18-20 maja 2018 r. 2 zespoły STORAT i STORAT/OSP Jabłonna z psami oraz ratownik OSP 
Niebieszczany uczestniczyli w V Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo-Ratowniczych KAMPINOS 2018.
5. W dn. 28.04.2018 r. prezes STORAT przeprowadził szkolenie wprowadzające z poszukiwania osób zaginionych 
dla strażaków z OSP Dzierdziówka.
6. 21.06.2018 r. w Balicach 5 ratowników STORAT z 4 psami wzięło udział w szkoleniu Search and Rescue Dog 
Training ŚMIGŁO zorganizowanym przez Szkołę Psiej Tresury PSIEEGO.
7. W dniach 22-24.06.2018 r. czterech ratowników STORAT z psem wzięło udział w manewrach ratowniczych 
zorganizowanych przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.
8. 28.07.2018 r. w ramach współpracy i na zaproszenie OSP Niebieszczany 2 ratowniczki STORAT wzięły udział w 
Manewrach Ratowniczo - Medycznych jednostek KSRG.
9. W dniach 7-9.09 odbyło się coroczne trzydniowe szkolenie wyjazdowe STORAT. Bazą szkolenia był Akademicki 
Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej. W zajęciach uczestniczyły 23 osoby z 18 
psami. Bogaty program szkolenia obejmował:
dla przewodników psów:
zajęcia z posłuszeństwa i sprawności psów (indywidualne i grupowe)
- elementy teorii i praktyki nawigacji przy pomocy busoli oraz odbiornika GPS
- przeszukiwanie terenu z własną nawigacją przy wsparciu nawigatora
- oznaczanie niedostępnego pozoranta
- tropienie (wybrane psy),
- transport zespołu quadem,- przeszukiwanie terenu przez zespół z psem z pojazdu typu quad,
dla nawigatorów:
- szkolenie indywidualne z nawigacji przy pomocy busoli oraz GPS
- planowanie działań ratowniczych: w oparciu dane z BTS, z wykorzystaniem aplikacji Locus
- doskonalenie techniki poruszania się pojazdem typu quad
wspólne zajęcia teoretyczne m.in. z teorii zapachów, współpracy na linii przewodnik - nawigator oraz nocną akcję 
pozorowaną.
10. 11.10.2018 r. w Sanoku dwa zespoły STORAT uczestniczyły w międzypowiatowych ćwiczeniach 
zorganizowanych przez miejscową Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia pod kryptonimem 
Skansen 2018 odbywały się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
11. W dniach 17-21.10.2018 r. na zaproszenie Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR 5 zespołów z psami (w tym 
dwóch przewodników psów Grupy Bieszczadzkiej GOPR będących członkami STORAT) uczestniczyło w szkoleniu 
centralnym psów ratowniczych GOPR. Ćwiczenia odbywały się na terenie Bieszczad i Beskidu Niskiego. 

W 2018 roku w ramach współpracy z PSP nasze psy zostały przeegzaminowane wg regulaminu PSP 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w 
akcjach ratowniczych). Egzaminy odbywały się w Nowym Sączu i Gdańsku.
W dniach 14-16.03.2018 r. – 3 zespoły odnowiły posiadane uprawnienia w I klasie terenowej, a 1 zespół - odnowił 
posiadane uprawnienia w I klasie gruzowiskowej.
W dn. 9.05.2018 r. w Nowym Sączu jeden zespół odnowił egzamin terenowy klasy 1.
W dn. 22-27.10.2018 r. – 4 zespoły odnowiły posiadane uprawnienia w I klasie terenowej, 1 zespół - odnowił 
posiadane uprawnienia w I klasie gruzowiskowej, a 1 zespół zdał egzamin w 0 klasie terenowej.

Aktualnie dysponujemy 8 zespołami – z I klasą terenową, 1 – z 0 klasą terenową oraz 2 – z I klasą gruzowiskową 
PSP.
 W dniach 17-23.09.2018 r. zespół STORAT uczestniczył w Mistrzostwach Świata Psów Ratowniczych IRO.
W dniach 8.12.2018 r. do egzaminów psów ratowniczych ZKwP wg regulaminów IRO, sędziowanych przez 
Krzysztofa Szymańskiego podeszły 4 nasze psy do 4 egzaminów. 1 zaliczył pozytywnie egzamin RH FL B.

Szkolenie zespołów ratowniczych:
Szkolenie zespołów STORAT ma na celu przygotowanie ludzi do akcji ratowniczych. Przez cały okres istnienia 
STORAT prowadzone są szkolenia teoretyczne i praktyczne z posługiwania się odbiornikiem do nawigacji satelitarnej 
GPS, topografii, terenoznawstwa, wspinaczki wysokościowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i 
przedweterynaryjnej oraz organizacji akcji ratowniczych i współpracy z innymi jednostkami biorącymi udział w 
akcjach. Zajęcia prowadzone są zarówno w trakcie cotygodniowych spotkań, jak i w czasie szkoleń grupowych. Na 
akcjach pozorowanych – ćwiczeniach nocnych zespoły uczą się wykorzystywać zdobytą teoretyczną wiedzę oraz 
doskonalą praktyczne umiejętności. Kontynuowane są zajęcia w zakresie obsługi i użytkowania quada.
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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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Działalność informacyjna:

1. 14.01 troje ratowników z psami STORAT po raz kolejny uświetniło filmowy poranek dla dzieci w kinie Helios w 
Rzeszowie.
2. 7.03 spotkanie z dziećmi ze Przedszkola Miejskiego nr 9 w Dębicy - dwoje przewodników.
3. W dn. 21.04 - 6 ratowników STORAT z 5 psami, na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w 
Łańcucie "ŚRUBY", wzięło udział w pokazie na miejskim pikniku w Łańcucie..
4. 27 maja ratownicy STORAT zaprezentowali wyszkolenie psów ratowniczych na XI Międzynarodowej Wystawie 
Psów Rasowych w Kamionce, zorganizowanej przez Rzeszowski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce - 11 
przewodników z psami.
5. 1.06 dwóch przewodników z psami STORAT gościło z okazji Dnia Dziecka u przedszkolaków oraz uczniów z 
Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej.
6. 9.06 - byliśmy gośćmi dzieci i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej - 5 przewodników.
7. 17.06 - ratownicy z psami STORAT wzięli udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym pod hasłem "Jesteś 
Prawdziwym Aniołem" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzyżowie - 7 przewodników.
8. 23.06 ratownicy STORAT z psami wzięli udział w pikniku rodzinnym w Rudnej Małej - 6 przewodników.
9. 01.07. 2 ratowników STORAT zaprezentowało wyszkolenie psów na pikniku rodzinnym w Rogoźnicy.
10. 7.07 ratownicy STORAT z psami uczestniczyli w pikniku rodzinnym na stadionie w Zabajce - 7 przewodników.
11. 21.07 pokaz na pikniku rodzinnym w Budach Głogowskich - 5 przewodników.
12. 22.07 - pokaz na pikniku z okazji Święta Gminy Chmielnik - 6 przewodników.
13. 29.07 ratownicy STORAT wraz ze swoimi psami wzięli udział w pikniku rodzinnym w Hucisku k. Przewrotnego - 7
 przewodników.
14. 11.07 i 16.08 czworo przewodników z psami pojechało z wizytą do dzieci z MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim.
15. 10.12 ratownik i przewodnik z psem zaprezentowali działalność i szkolenie psów STORAT członkom Jednostki 
Strzeleckiej 2051 z Sędziszowa Małopolskiego

Bieżące informacje o STORAT są publikowane na stronie internetowej www.storat.pl oraz na profilu w serwisie 
społecznościowym Facebook.
Informacje o STORACIE ukazywały się w ciągu całego roku w prasie (Nowiny, Ziemia Głogowska, Pies rasowy, 
Echo Połonin, Przegląd Pożarniczy oraz na portalach informacyjnych jaslo4U.pl, esanok.pl. 
W styczniu 2018 r. Radio Rzeszów wyemitowało rozmowę z prezesem STORAT. Radio Rzeszów w ramach 
kampanii "Podziel się podatkiem" informuje o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego 
Stowarzyszenia.

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

0

0
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ratownictwo i ochrona ludności Celem stowarzyszenia jest:

1. Wykorzystanie psów w ratownictwie:
a) poszukiwawczym
b) lawinowym
c) katastrofowym (gruzowym)
d) innym
2. Zapobieganie wypadkom
3. Ochrona środowiska

Cele STORAT realizowane są przez:

1. Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych 
w tym:
a) zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów 
ratowniczych
b) wykonywanie działalności ratowniczo – 
poszukiwawczej
c) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 
katastrof
d) współpracę z organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi
2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:
a) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z 
umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego
b) propagowanie i prowadzenie działalności 
profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku
c) prowadzenie działalności informacyjnej i 
instruktażowej w zakresie psów ratowniczych
d) współpracę z organami administracji, samorządami 
terytorialnymi, organizacjami społecznymi, 
gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami 
publicznymi
3. Ochrona środowiska naturalnego w tym:
a) propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w 
zgodzie z naturą
b) wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska 
naturalnego
c) współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną 
środowiska naturalnego

26 014,70 zł
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 

1 ratownictwo i ochrona ludności

Celem stowarzyszenia jest:

1. Wykorzystanie psów w ratownictwie:
a) poszukiwawczym
b) lawinowym
c) katastrofowym (gruzowym)
d) innym
2. Zapobieganie wypadkom
3. Ochrona środowiska

Cele STORAT realizowane są przez:

1. Organizowanie i prowadzenie zespołów 
ratowniczych w tym:
a) zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów 
ratowniczych
b) wykonywanie działalności ratowniczo – 
poszukiwawczej
c) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 
katastrof
d) współpracę z organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi
2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej w 
tym:
a) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z 
umiejętnego korzystania ze środowiska 
naturalnego
b) propagowanie i prowadzenie działalności 
profilaktycznej w zakresie bezpiecznego 
wypoczynku
c) prowadzenie działalności informacyjnej i 
instruktażowej w zakresie psów ratowniczych
d) współpracę z organami administracji, 
samorządami terytorialnymi, organizacjami 
społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze 
służbami publicznymi
3. Ochrona środowiska naturalnego w tym:
a) propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w 
zgodzie z naturą
b) wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska 
naturalnego
c) współpraca z jednostkami zajmującymi się 
ochroną środowiska naturalnego

0,00 zł
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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) 37 162,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33 701,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 940,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2 520,61 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4 980,60 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 26 014,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 26 014,70 zł

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. 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)

55 354,17 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 611,60 zł

183,01 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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) 61 148,78 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -23 986,56 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

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

0 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

2.1. Organizacja posiada członków

56 osób fizycznych

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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2.2. 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)

45 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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

Tomasz Maciejewski Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-24
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