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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica SOBIESKIEGO Nr domu 14A Nr lokalu 2

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 18 444 29 22

Nr faksu 18 444 29 22 E-mail aaloj@wp.pl Strona www http://www.pttns.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-12-18

2013-01-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12111844600000 6. Numer KRS 0000343564

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

Jolanta Augustyńska Prezes TAK

Wojciech Szarota W-ce prezes TAK

Władysław Łoboz W-ce prezes TAK

Zbigniew Smajdor Sekretarz TAK

Katarzyna Hejmej Skarbnik TAK

Agnieszka Szeliga Członek TAK

Krzysztof Jankowski Członek TAK

Piotr Połomski 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)

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ  "BESKID" W NOWYM SĄCZU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem PTT jest:

    wychowywanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei 
poznawania, umiłowania i ochrony gór,
    wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, 
kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami, ich 
mieszkańcami i turystami,
    ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem górskich 
oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców,
    inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań twórczych i 
kulturowych związanych z górami i aktywnością człowieka w górach,
    sprzyjanie regionalizmowi oraz kulturze polskich ziem górskich,
    upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich, poznania gór, 
ochrony ich wartości oraz idei i kultury turystyki górskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem Tatr,
    tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki, szczególnie górskiej, 
jako formy czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą, 
promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury 
fizycznej i turystyki, a nadto kultury i tradycji narodowych.
    krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku 
dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci turystyki indywidualnej i 
grupowej, organizacji rajdów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i 
obozów.
    działania na rzecz upowszechniania sportu i współzawodnictwa 
sportowego.
    upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację 
imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, 
a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi 
sprawności i kultury fizycznej.
    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób.
    działalności charytatywnej
    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
    wypoczynku dzieci i młodzieży
    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
    działalności na rzecz: seniorów, emerytów i osób niepełnosprawnym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Sznajder Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lucyna Migacz Sekretarz TAK

Wiesław Słyś Członek TAK

Barbara Michalik Członek TAK

Grażyna Zapiór Członek TAK
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Dla osiągnięcia tych celów PTT:

    zrzesza miłośników gór oraz dba o wysoki poziom ich wiedzy, kultury i 
kwalifikacji turystycznych,
    podejmuje związaną z górami pracę wychowawczą i popularyzatorską 
wśród dzieci i młodzieży, w tym przez prowadzenie działalności w szkołach,
    prowadzi, popiera i inicjuje działalność naukową, artystyczną, 
wydawniczą, wystawienniczą, muzealną, czytelniczą, odczytową i wszelką 
inną w szczególności prezentującą i propagującą problematykę gór i 
turystyki górskiej,
    rozwija i upowszechnia takie formy turystyki górskiej, które uczą, 
kształtują społecznie pożądane cechy charakteru, budzą wrażliwość i 
zainteresowanie oraz stwarzają możliwość intelektualnej, społecznej i 
organizacyjnej aktywności członków,
    organizuje i prowadzi wycieczki turystyczne i wyprawy górskie przede 
wszystkim dla członków PTT i społeczności lokalnej;
    przeciwdziała szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu turystycznego
    utrzymuje i rozwija Centralną Bibliotekę Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego oraz biblioteki w Oddziałach i Kołach,
    rozwija badania dotyczące treści, form, metod i organizacji turystyki 
górskiej,
    prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne, w tym szkolenia 
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
    szkoli przewodników górskich,
    nabywa, buduje i prowadzi schroniska, schrony, bacówki, górskie stacje 
turystyczne i dba o właściwe użytkowanie górskich szlaków turystycznych,
    prowadzi prace znakarskie w górach,
    organizuje konkursy wiedzy o górach przede wszystkim dla młodzieży,
    współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i innymi 
organizacjami w sprawie realizacji celów PTT,
    wspiera działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego gór, 
górskiego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w jego 
nawarstwieniach historycznych oraz przeciwdziała szkodliwym wpływom 
zmasowanego ruchu turystycznego na stan zasobów przyrody górskiej,
    propaguje akcję zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz 
innych odznak ustanowionych przez PTT i szkoli przewodników GOT PTT,
    nawiązuje współpracę międzynarodową z organizacjami, o jakich mowa 
w § 5.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2021, podobnie jak to miało miejsce w roku 2020 organizacja imprez, wycieczek, normalna praca, zdeterminowane były 
pojawiającymi się okresowo zaostrzeniami i poluzowaniami ograniczeń, wynikającymi ze stanu epidemiologicznego, który tak w 
Polsce, jak i na całym świecie wciąż obowiązywał i obowiązuje. Niektóre wycieczki, mimo, iż były zaplanowane nie mogły dojść 
do skutku, inne z powodu zbyt małej ilości chętnych musiały zostać odwołane.
Udało się zorganizować i przeprowadzić następujące wycieczki: 06.01.2021 Kamianna- Beskid Niski, 10.01. Sapalska Góra- 
Beskid Niski, 17.01. Huzary - Beskid Sądecki, 24.01. Czarna Młaka- Beskid Sadecki, 31.01. Ostra- Beskid Sądecki, 07.02. Jaworze- 
Beskid Niski, 14.02. Radziejowa -Beskid Sądecki, 19 - 21.02. XIX Zimowe Bieszczady, 21.02. Ćwilin -Beskid Wyspowy, 28.02. 
Białowodzka - Beskid Wyspowy, 07.03 - Makowica-Beskid Sądecki, 14.03 - Kudłoń –Gorce, 21.03 - Koziarz-Beskid Sadecki, 26.03 
- Cichoń-Beskid Wyspowy, 02.04 - Mogielica-droga krzyżowa, 05.04 - Łabowska Hala-lany pon., 11.04 - Małe Pieniny, 18.04 - 
Jaworzyna Krynicka, 25.04 - Krokusy-Gorce, 01.05 - Przehyba -Beskid Sądecki, 02.05 - Ośnikowski Wierch -B. Sądecki, 09.05 - 
Modyń-Beskid Wyspowy, 23.05 - Baranie-Beskid Niski, 29.05 - Łomnica Zdrój-Dzień Dziecka, 03 - 06.06 - Lackowa- Beskid Niski, 
13.06 - Kasprowy Wierch-Tatry, 18 - 20.06 – Bieszczady, 27.06 - Radziejowa (jajecznica), 04.07 - Czerwone Wierchy, 11.07 - 
Starorobociański Wierch, 18.07 – Kościelec, 25.07 - Babia Góra, 04 - 15.08 - Kazimierz Dolny,  03.10 - Mędralowa - Beskid 
Żywiecki, 10.10 - Bieg Kurierów-Przehyba, 17.10 - Polski Spisz, 24.10 - Zakończenie sezonu-Feleczyn, 31.10 - Źródła Wisłoki -
Beskid Niski, 07.11 - Szczebel-Beskid Wyspowy, 11 - 14.11 - Beskid Śląski i Żywiecki, 21.11 - Nieznajowa -Beskid Niski, 05.12 - 
Babia Góra, 12.12 - Chełm, Maślana Góra, 19.12 - Bacówka nad Wierchomlą, 26.12 - Łabowska Hala-Beskid Sądecki. We 
wszystkich wycieczkach wzięło udział 1530 osób.
Udało się, mimo wciąż sporych na wiosnę ograniczeń związanych z pandemią, zorganizować i przeprowadzić dwie akcje 
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sprzątania terenów nad rzeką Kamienicą. Obydwie odbywały się pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira 
Handzla, zwłaszcza pierwsza kwietniowa była wielkim sukcesem organizacyjnym, bo zgromadziła pond 150 osób, a ilości 
zebranych śmieci wyniosły ponad 5 ton! Druga czerwcowa, wprawdzie mniej liczna, była uzupełnieniem poprzedniej, więc dzięki 
naszym działaniom czyste brzegi Kamienicy mogły oczekiwać na mieszkańców miasta w letnich miesiącach
12 czerwca 2021 roku w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się Zjazd 
Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na zjazd, którego głównym celem było zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2020 rok przybyło 27 delegatów. Oddział „Beskid” był reprezentowany przez Jolantę Augustyńską, Katarzynę 
Hejmej, Macieja Zarembę, Pawła Myślika i Zbigniewa Smajdora. Podczas zjazdu Maciej Zaremba został odznaczony Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu uroczystego wręczenia 
dokonał Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Dzięki zaangażowaniu wiceprezesa oddziału Władysława Łoboza na tablicach ogłoszeniowych Oddziału „Beskid” PTT przy 
Dworcu Kolejowym na Alejach Batorego i przy Dworcu Autobusowym na Alejach Wolności zostały wykonane i wymienione 
mapy Nowosądeckich Szlaków Spacerowych PTT. Łącznie okalający pierścieniem Nowy Sącz szlak posiada  blisko 53 km długości, 
składa się z pięciu odcinków, a na jego przejście potrzeba około 16 godzin. W 2017 roku Władysław Łoboz dokonał całkowitej 
renowacji oznakowania szlaku, który oferuje piękne widoki na Kotlinę Sądecką i okalające ją pasma górskie.
26 października 2021 roku po raz pierwszy, członkowie naszego Oddziału „Beskid”, w składzie Małgorzata Kiełbasa, Krzysztof 
Jankowski, Aleksander Groński, Jerzy Siwek i Jolanta Augustyńska brali udział w corocznym jesiennym liczeniu zwierząt na 
terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Akcja  prowadzona była w trzech rejonach, na trzech powierzchniach: Czatoża, 
powyżej zielonego szlaku z Zawoi Markowej oraz w okolicy Stonów.
W sobotę poprzedzającą Święto Zmarłych, czyli 30 października delegacja Oddziału PTT „Beskid” z prezes Jolantą Augustyńską 
odwiedziła sądeckie nekropolie, by na grobie patrona oddziału prof. Feliksa Rapfa oraz na grobach przewodników, koleżanek i 
kolegów zapalić znicze pamięci i wrócić do wspomnień ze wspólnych wędrówek po górskich szlakach, do pięknych chwil, które 
razem przeżyliśmy.
1 listopada na sądeckich cmentarzach miała miejsce jubileuszowa XX kwesta „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”, jak co roku 
kwestowali Przewodnicy i członkowie Zarządu Oddziału Beskid.
W środę, 17 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w kościele św. Małgorzaty w Nowym Sączu została odprawiona msza św. w intencji 
zmarłych członków Oddziału "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
2 grudnia odbyła się inauguracja działalności Akademickiego Koła PTT przy WSB-NLU, uświetniona prelekcją Ewy Chwałko, 
pierwszej Polki, która samotnie pokonała, podczas jednego przejścia cały, liczący 2 367 km Łuk Karpat. Wyprawa trwała  
osiemdziesiąt cztery dni.
Zarząd Oddziału postanowił, że w roku 2021, XIII edycji zdobywania "Twojego Mount Everestu" zostanie przeprowadzona w tej 
samej formule, która obowiązywała od początku, czyli do podsumowanie można było zliczać wycieczki odbyte wyłącznie w 
ramach wycieczek Oddziałowych. Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach wiekowych (w dwóch najmłodszych nie było 
zgłoszeń) tych co zwykle, oraz dodatkowej specjalnie dla KSE,  najwięcej punktów zdobył Piotr Połomski z wynikiem 4,48, ale 
łącznie  - klasyfikacja ogólna i KSE zwyciężył Aleksander Groński z wynikiem 5,7.
W styczniu 2021 roku został wydany kolejny numer naszego pisma oddziałowego „Beskid” nr 1(77) za rok 2020, pod redakcją 
Marii Dominik, nakład 600 egz. Nr ISSN:1426-6776. Druk publikacji został sfinansowany ze środków pochodzących z 1%.
Biblioteka Oddziałowa na koniec roku 2021 liczy 7295 voluminów.
Sprawozdanie z działalności Komisji GOT PTT przy Oddziale PTT Beskid w Nowym Sączu za rok 2021 Komisja GOT działała, tak jak 
i w latach minionych, w jednoosobowym składzie, w osobie Szefa Komisji GOT oraz Członka Głównej Komisji GOT działającej 
przy Zarządzie Głównym PTT – Władysława Łoboza.

W minionym roku rozesłane zostały: 

A. Książeczki odznak:
1. Turystyczna Korona Tatr        747
2. GOT PTT                                 60
3. Główny Szlak Beskidzki         16
4. Mały Szlak Beskidzki              32
5. Główny Szlak Świętokrzyski  33
6. Główny Szlak Sudecki              3
7. Wielka Korona Beskidów        41
Łącznie                                       932
B. Legitymacje PTT                  420
C. Odznaki dla innych oddziałów PTT 121
D. Zweryfikowano i przyznano odznaki:
1. Brązowa GOT PTT kat. II      10
2. Srebrna GOT PTT kat. II        15
3. Złota GOT PTT kat. II            12
4. Srebrna GOT PTT kat. I           2
5. Złota GOT PTT kat. I               2
6. Ku Wierchom                           8
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7. Korona Beskidów Polskich      8
8. Korona Beskidów Słowackich 2
9. Główny Szlak Beskidzki          8
10. Mały Szlak Beskidzki            9
11. Turystyczna Korona Tatr
-brązowa                                     20
- srebrna                                       8
- złota                                           4
Łącznie                                    108
Sprawozdanie Klubu Przewodników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 2021.
W 2021 r. wycieczki były prowadzone społecznie przez 16 przewodników: Aleksander Groński - 52, Krzysztof Jankowski - 15, 
Maria Dominik, Władysław Łoboz - 6, Piotr Połomski - 4, Robert Cempa, Łukasz Mikulski, Zbigniew Smajdor - 3, Jerzy Gałda, 
Joanna Król, Ryszard Malesza - 2, Jakub Bryniarski, Anna Dąbrowska, Ryszard Górka , Małgorzata Przybylska, Mateusz Skupień - 
1.
Klub Przewodników - liczy 12 przewodników z uprawnieniami państwowymi, oraz 9 przewodników
GOT PTT.
Sprawozdanie Sekcji Wysokogórskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 2021
Rok 2021 w Sekcji Wysokogórskiej, na wskutek wielu ograniczeń w podróżowaniu, udało się w miarę możliwości wykorzystać, na 
poznawaniu i eksploracji Tatr. Przy czy nie zabrakło również alpejskich akcentów. Pierwsze półrocze to głównie wycieczki 
skiturowe, na których odkrywaliśmy mało uczęszczane zakątki naszych pięknych terenów głównie Beskidu Sądeckiego i Niskiego 
oraz Gorców Pienin i Bieszczad. Dużym zainteresowaniem wśród członków sekcji cieszyły się wyjścia na nartach w Tatry. 
W sezonie letnim i jesiennym odbyło się sporo wyjść trekkingowych, jak również wspinaczkowych w Tatry o których warto 
wspomnieć: 
1.Mnich 2068 m n.p.m droga przez płytę ll - wspinaczka Ziemowit Wroński, Konrad K. - 07.07.2021r. 2.Mnich 2068 m n.p.m 
droga Orłowskiego V - wspinaczka - Jolanta Augustyńska, Wojtek Dąbrowa - 13.07.2021r.
3.Wierch pod Fajki 2135 m n.p.m - II wspinaczka Papciak Stanisław - 14.07.2021r.
4.Kieżmarski Szczyt granią z Rakuskiej Przełęczy 2556 m n.p.m. II - wspinaczka Jolanta Augustyńska, Małgorzata Bigaś, Michał 
Osysko, Łukasz Mikulski - 12.08.2021r. 
5.Szeroka Przełęcz 1827 m n.p.m. - trekking - 13.08.2021r.
6.Grań Niżnych Rysów z dol. Ciężkiej II 2430 m n.p.m. - wspinaczka Jadwiga Papciak, Łukasz Mikulski, Stanisław Papciak - 
17.08.2021r.
7. GGTW Durny Szczyt - Łomnica granią 2637 m n.p.m. II - wspinaczka Jolanta Augustyńska, Łukasz Mikulski - 19.08.2021r.
8. GGTW Grań Mięguszowieckich Szczytów 2438 m n.p.m IV-wspinaczka Stanisław Papciak, Łukasz R. - 22.08.2021r.
9.Wysoka 2547 m n.p.m. i Złomiskowa Wieża 2147 m n.p.m. +0 - wspinaczka Jolanta Augustyńska, Łukasz Mikulski - 04.09.2021r.
 10. GGTW Liptowskie Mury- grań Walentkowa - grań Świnicy 2301 m n.p.m. II - wspinaczka Jadwiga Papciak, Stanisław Papciak, 
Piotr Połomski - 11.09.2021r.
11.Grań Fajek - grań Granatów 2240 m n.p.m. II - wspinaczka Jadwiga Papciak, Stanisław Papciak - 26.09.2021r.
12.Baranie Rogi 2526 m n.p.m. - trekking - 30.10.2021r.
13.Trawers Czerwonych Wierchów 2122 m n.p.m – trekking - 21.11.2021r.
14.Świnica w. Taternicki 2291 m n.p.m - trekking - 18.12.2021r.
Poza wyprawami w Tatry członkom sekcji w składzie Łukasz Mikulski, Robert Biernacki, Wojtek Dąbrowa i Sebastian Ciesielka 
udało się zrealizować wyjazd w Alpy Berneńskie i Dolomity na ferraty. 29.07. 2021, Ferrata Tofana di Mezzo 3244 m n.p.m skala 
trudności D - Dolomity /Włochy 25.09.2021.-Ferrata Sommet des Diablerets 3209 m n.p.m o trudnościach III - IV - Alpy 
Berneńskie /Szwajcaria. 
W tegorocznych wycieczkach brało udział 35 osób. 
Sprawozdanie z działalności Sekcji Biegowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Beskid w Nowym Sączu za rok 2021 
W mijającym 2021 roku Sekcja Biegowa podobnie jak w latach poprzednich była współorganizatorem dwóch imprez biegowych: 
Run 4 a Smile oraz Biegu i Rajdu Pieszego Kurierów Sądeckich.
Bieg i Rajd Pieszy Kurierów 10 października 2021 roku odbyły się po raz szósty, tak jak w poprzednich latach, na historycznej 
trasie wykorzystywanej przez Kurierów podczas II wojny światowej, start z dworca PKP w Rytrze zakończenie przy schronisku na 
Przehybie. 
VI edycja Biegu i Rajdu Kurierów zgromadziła ok 200 uczestników. Grupę Rajdową, prowadził nasz Przewodnik Aleksander 
Groński. 
VIII Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a Smile był szczególny, gdyż w związku z pandemią koronawirusa i 
ograniczeniami m.in. w zgromadzeniach odbywał się w trzech formach:
• tradycyjny bieg w Miasteczku Galicyjskim i Skansenie w Nowym Sączu,
• w formie hybrydowej (e-rywalizacja + uroczyste świętowanie w Wiacie Feleczyn w Łabowej),
• w formie e-rywalizacji (tak jak w 2020 roku) w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach 5-6 czerwca 2021. 
W całym wydarzeniu w dniu 5 – 6 czerwca 2021 r. w wzięło udział ok. 500 osób. Uczestnicy, jak i liczni sponsorzy przyczynili się 
do tego, że udało się zebrać kwotę ponad 50 tysięcy złotych, które rodzice Marysi Zwolińskiej będą mogli przeznaczyć na 
leczenie i rehabilitację córki. 
Spotkanie członków i sympatyków na wspólnym treningu biegowym odbywają się tak jak dotychczas raz w tygodniu, najczęściej 
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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)

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

988

0

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

w poniedziałki, komunikacja odbywa się na portalu facebook. W okresie zimowych trening biegowy połączony jest z 
morsowaniem - „Biegające Morsy”, który odbywa się w Rytrze  - potok przy Ośrodku Wypoczynkowym Perła Południa.
Sprawozdanie z działalności Klubu Szalonych Emerytów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Beskid w Nowym Sączu za rok 
2021
Klub Szalonych Emerytów PTT odbył w 2021 roku 56 wycieczek, w których uczestniczyło 2347 osób. Łącznie w drodze 
spędziliśmy ponad 60 dni.

Odbyło się kilka wycieczek wielodniowych:
- w maju dwudniowa: Jarosław-Przeworsk-Rzeszów
- w czerwcu czterodniowa: Pojezierze Suwalsko – Augustowskie
- w sierpniu ośmiodniowa wyprawa w Alpy: w Wysokie Taury
- w październiku dwudniowa w Bieszczady
Można już też mówić o imprezach cyklicznych, czyli powtarzanych co roku:
- odwiedzanie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w listopadzie
- witanie Nowego Roku wspólnym wyjściem w Sylwestra do któregoś z beskidzkich schronisk. Lampką szampana o 12 w 
południe przywitaliśmy Nowy Rok 2021 w schronisku na Łabowskiej Hali.
- zwiedzanie nowych atrakcji turystycznych w okolicy - w 2021 roku odwiedziliśmy Leśne Molo na Miejskiej Górze w Starym 
Sączu.
Sprawozdanie Sądeckiej Grupy Rowerowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 2021.
Sądecka Grupa Rowerowa z racji na epidemię i wynikające z niej ograniczenia zorganizowała tylko jedną  wspólną wycieczkę 
rowerową. Odbyła się ona w dniach 24-25 lipca 2021 roku w na trasach w Beskidzie Niskim, a baza noclegowa znajdowała się w 
Hyrowej.
Sprawozdanie Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 2021 
Sekcja narciarska a raczej narciarstwo turystyczne i biegowe. Obfite śniegi pozwalały na eksplorację Beskidów od połowy 
stycznia do końca kwietnia. Udało się przeprowadzić ponad 20 wycieczek w pasmach Beskidów: Sądecki, Wyspowy, Żywiecki, 
Niski oraz w Gorce , Pieniny i Bieszczady. Sezon 2021 był udany. We wszystkich wyjazdach narciarskich wzięło udział 40 członków 
Sekcji Narciarskiej PTT.
Sprawozdanie Szkolnych Kół  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 2020. 
W roku 2020 z powodu epidemii nie została zorganizowana ani jedna wycieczka w Szkolnych Kołach PTT, ani w Szkolnym Kole 
PTT "Tupot małych nóżek" przy SP 18 w Nowym Sączu, ani w Szkolnym Kole PTT w Łabowej.
W dniu 15 czerwca podczas zebrania Zarząd Oddziału „Beskid” podjął uchwałę nr 6/2021 w sprawie powołania Akademickiego 
Koła PTT.
Zebranie założycielskie członków Uczelnianego Koła Akademickiego WSB-NLU przy Oddziale „Beskid” Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego odbyło się 4 czerwca w siedzibie Koła, w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu przy 
ulicy Zielonej 27. Zgodnie z wymogiem wzięło w nim udział 10 osób. W wyniku wyborów został wybrany tymczasowy Zarząd 
Koła w składzie: Grażyna Mostowik (prezes), Michał Kapała (sekretarz) i Justyna Sokołowska-Woźniak (skarbnik).
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 osób w wieku 
emerytalnym

Klub Szalonych Emerytów PTT odbył w 2021 
roku 56 wycieczek, w których uczestniczyło 2347
 osób. Łącznie w drodze spędzonych było ponad 
60 dni.
Odbyło się kilka wycieczek wielodniowych:
- w maju dwudniowa: Jarosław-Przeworsk-
Rzeszów
- w czerwcu czterodniowa: Pojezierze Suwalsko – 
Augustowskie
- w sierpniu ośmiodniowa wyprawa w Alpy: w 
Wysokie Taury
- w październiku dwudniowa w Bieszczady

Najwięcej wycieczek było organizowanych po 
Beskidzie Sądeckim, Pogórzu Ciężkowicko-
Rożnowskim, Pieninach, Gorcach, Beskidzie 
Niskim. Odbyły się dwie wycieczki w  Tatrach, do  
Doliny Kościeliskiej – Polana Stoły  oraz na Sarnią 
Skałę. Odbyła się też krajoznawcza wycieczka 
Zalipie – Nowy Korczyn – Wiślica – Pińczów. 
Ciekawą imprezą był też wyjazd do „Osady 
Młyńskiej” w  Roztoce Brzeziny (Pogórze 
Rożnowskie). Oglądaliśmy zabytkowy młyn 
podczas pracy i degustowaliśmy przygotowany 
przez gospodarzy pyszny żurek i proziaki z 
musem jabłkowym i powidłami. Pychota!
Odbyły się też cztery wyjazdy na baseny 
siarkowe do Solca Zdroju i Latoszyna koło Dębicy.

93.29.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Oddział Beskid współorganizował wydarzenie, 
którego celem było zebranie srodków na 
leczenie chorego dziecka.
VIII Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a 
Smile był szczególny, gdyż w związku z pandemią 
koronawirusa i ograniczeniami m.in. w 
zgromadzeniach odbywał się w trzech formach:
• tradycyjny bieg w Miasteczku Galicyjskim i 
Skansenie w Nowym Sączu,
• w formie hybrydowej (e-rywalizacja + 
uroczyste świętowanie w Wiacie Feleczyn w 
Łabowej),
• w formie e-rywalizacji (tak jak w 2020 roku) w 
dowolnym miejscu na Ziemi w dniach 5-6 
czerwca 2021. 
Każdy uczestnik po zapisaniu i wykupieniu 
pakietu startowego mógł wybrać dowolny rodzaj 
aktywności i dystans  - bieg, marsz, jazdę na 
rowerze, na rolkach, czy deskorolkach, w 
parkach, lasach, po ścieżkach rowerowych, 
bieżniach w naszych domach, ogrodach i na 
balkonach – by wspomóc rehabilitację 5 letniej 
Marysi.
W całym wydarzeniu w dniu 5 – 6 czerwca 2021 
r. w wzięło udział ok. 500 osób. Uczestnicy, jak i 
liczni sponsorzy przyczynili się do tego, że udało 
się zebrać kwotę ponad 50 tysięcy złotych, które 
rodzice Marysi Zwolińskiej będą mogli 
przeznaczyć na leczenie i rehabilitację córki.

88.99.Z 0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

• Udało się, mimo wciąż sporych na wiosnę 
ograniczeń związanych z pandemią, 
zorganizować i przeprowadzić dwie akcje 
sprzątania terenów nad rzeką Kamienicą. 
Obydwie odbywały się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira 
Handzla, zwłaszcza pierwsza kwietniowa była 
wielkim sukcesem organizacyjnym, bo 
zgromadziła pond 150 osób, a ilości zebranych 
śmieci wyniosły ponad 5 ton! Druga czerwcowa, 
wprawdzie mniej liczna, była uzupełnieniem 
poprzedniej, więc dzięki naszym działaniom 
czyste brzegi Kamienicy mogły oczekiwać na 
mieszkańców miasta w letnich miesiącach.
• 26 października 2021 roku po raz pierwszy, 
członkowie naszego Oddziału „Beskid”, w 
składzie Małgorzata Kiełbasa, Krzysztof 
Jankowski, Aleksander Groński, Jerzy Siwek i 
Jolanta Augustyńska brali udział w corocznym 
jesiennym liczeniu zwierząt na terenie 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Akcja  
prowadzona była w trzech rejonach, na trzech 
powierzchniach: Czatoża, powyżej zielonego 
szlaku z Zawoi Markowej oraz w okolicy Stonów.

38.11.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 132 499,92 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

Udało się zorganizować i przeprowadzić 
następujące wycieczki: 06.01.2021 
Kamianna- Beskid Niski, 10.01. Sapalska 
Góra- Beskid Niski, 17.01. Huzary - Beskid 
Sądecki, 24.01. Czarna Młaka- Beskid 
Sadecki, 31.01. Ostra- Beskid Sądecki, 
07.02. Jaworze- Beskid Niski, 14.02. 
Radziejowa -Beskid Sądecki, 19 - 21.02. XIX 
Zimowe Bieszczady, 21.02. Ćwilin -Beskid 
Wyspowy, 28.02. Białowodzka - Beskid 
Wyspowy, 07.03 - Makowica-Beskid 
Sądecki, 14.03 - Kudłoń –Gorce, 21.03 - 
Koziarz-Beskid Sadecki, 26.03 - Cichoń-
Beskid Wyspowy, 02.04 - Mogielica-droga 
krzyżowa, 05.04 - Łabowska Hala-lany pon., 
11.04 - Małe Pieniny, 18.04 - Jaworzyna 
Krynicka, 25.04 - Krokusy-Gorce, 01.05 - 
Przehyba -Beskid Sądecki, 02.05 - 
Ośnikowski Wierch -B. Sądecki, 09.05 - 
Modyń-Beskid Wyspowy, 23.05 - Baranie-
Beskid Niski, 29.05 - Łomnica Zdrój-Dzień 
Dziecka, 03 - 06.06 - Lackowa- Beskid Niski, 
13.06 - Kasprowy Wierch-Tatry, 18 - 20.06 – 
Bieszczady, 27.06 - Radziejowa (jajecznica), 
04.07 - Czerwone Wierchy, 11.07 - 
Starorobociański Wierch, 18.07 – Kościelec, 
25.07 - Babia Góra, 04 - 15.08 - Kazimierz 
Dolny,  03.10 - Mędralowa - Beskid 
Żywiecki, 10.10 - Bieg Kurierów-Przehyba, 
17.10 - Polski Spisz, 24.10 - Zakończenie 
sezonu-Feleczyn, 31.10 - Źródła Wisłoki -
Beskid Niski, 07.11 - Szczebel-Beskid 
Wyspowy, 11 - 14.11 - Beskid Śląski i 
Żywiecki, 21.11 - Nieznajowa -Beskid Niski, 
05.12 - Babia Góra, 12.12 - Chełm, Maślana 
Gó

79.12.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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3 434,08 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 706,13 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 112 793,79 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 272,05 zł

2.4. Z innych źródeł 112 793,79 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 3 434,08 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 992,60 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

1 Wydanie biuletynu BESKID 1 992,60 zł

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

w 
tym:

11 161,00 zł

1 140,00 zł

3 971,05 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 191,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 143,14 zł

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

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: 122 546,45 zł 1 992,60 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

10 514,54 zł 1 992,60 zł

105 650,65 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 381,26 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wydanie biuletynu BESKID 1 992,60 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

412 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)

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

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 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

33 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

33 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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Augustyńska - Prezes
Katarzyna Hejmej - Skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-28
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