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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 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina SUPRAŚL

Powiat BIAŁOSTOCKI

Ulica NOWY ŚWIAT Nr domu 56 Nr lokalu 

Miejscowość SUPRAŚL Kod pocztowy 16-030 Poczta SUPRAŚL Nr telefonu 857433089

Nr faksu 857433089 E-mail 
uroczysko@uroczysko.pl

Strona www www.uroczysko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05065319200000 6. Numer KRS 0000103694

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

KOZŁOWSKI MICHAŁ PREZES TAK

SACHAREWICZ MARIAN WICEPREZES TAK

STOJANOWSKA ANIELA WICEPREZES TAK

ŁOŚ GRZEGORZ SKARBNIK TAK

RUDNICKA ALICJA SEKRETARZ 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

PIEKARSKA BARBARA PRZEWODNICZĄCA TAK

STADNIK MARTA SEKRETARZ TAK

PUCIŁOWSKI KAZIMIERZ CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 
1. Organizowanie imprezy przyrodniczo-kulturalnej o nazwie Spotkania z 
Naturą i Sztuką "UROCZYSKO", łączącej w sobie zarówno treści 
artystyczne, jak i szeroko pojętej ochrony środowiska regionu, Polski i 
Europy. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz Supraśla, 
regionu, kraju, w myśl założeń idei zrównoważonego rozwoju, z 
poszanowaniem różnorodności kulturowej, narodowościowej, religijnej i 
etnicznej tego obszaru w myśl Karty Praw Człowieka i Obywatela ONZ. 
3. Kultywowanie tradycji związanej z historią Supraśla i regionu. 
4. Tworzenie warunków i klimatu na rzecz poszanowania walorów 
przyrodniczych obszaru Zielone Płuca Polski oraz wspieranie inicjatyw i 
prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody i kultury tego obszaru. 
5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego 
i kulturalnego Supraśla, regionu i kraju. 
6. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób i 
grup społecznych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
7. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek 
organizacyjnych, które podejmują takie działania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIE REALIZUJE POPRZEZ 
a) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych Organizacji członkowskich gdzie 
indziej  niesklasyfikowana
w szczególności:
- wszechstronne propagowanie idei organizacji Spotkań z Naturą i Sztuką 
Uroczysko
- współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia
- prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturową i towarzyską
- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia
b) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
w szczególności:
- zapraszanie twórców, artystów, działaczy kultury i sztuki na spotkania 
połączone z prezentacją ich dorobku artystycznego
- promowanie walorów Supraśla i regionu poprzez organizację 
seminariów, wystaw, targów, festiwali i innych imprez w kraju i zagranicą.
c) PKD 72.19.Z -  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk  przyrodniczych i technicznych
w szczególności:
- zapraszanie ludzi nauki na spotkania połączone z prezentacją ich 
dorobku naukowego oraz inicjowanie badań naukowych 
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji 
wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji działań z zakresu ochrony i 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie badań i wspierania 
rozwoju turystyki i rekreacji
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie badań i wpierania 
promocji zdrowej żywności i ziołolecznictwa.
d) PKD 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz 
podobnych atrakcji turystycznych 
w szczególności:
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie promowania i  
przeprowadzania rewaloryzacji zabytków Podlasia.
e) PKD 88.99. Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
w szczególności:
- działalność charytatywna
f) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
w szczególności:
- edukacyjnych i promocyjnych z zakresu edukacji i promocji ochrony 
środowiska.
g) PKD 85.51.Z-Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 
h) PKD 85.52.Z-Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
i)PKD 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej 
niesklasyfikowane

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

7000

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2014 kontynuowano realizację projektu „Ogólnopolska Kampanie Edukacyjna „Woda to życie””, 
finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Białymstoku oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku. W ramach projektu zorganizowano  warsztaty „Co wiemy o wodzie” 
w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz terenowe warsztaty „Kajakowe fakultety z 
wody”. Zorganizowano sesję popularno – naukową „Woda to życie”, na której poruszono zagadnienie 
dotyczące wody i jej ochrony. Wydano 100 egz. wydawnictwa „Woda to życie”  oraz 2500 egz. broszury 
„Ochrona wód i gospodarka wodna na obszarze północno – wschodniej Polski” cz. II. Dodatkowo 
zrealizowano film edukacyjny „Zrozumieć rzekę” i powielono go w 3000 egz. Wydawnictwa  film 
przekazywano nieodpłatnie szkołom, instytucjom oraz osobą zainteresowanym tematem. Realizacje 
projektu zakończono w październiku 2014r.
W kwietniu 2014r., rozpoczęto realizację projektu „Inwazyjne Gatunki Drzew i krzewów zagrożeniem 
dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego”, 
finansowanego ze środków MF EOG w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Regionalnych Progres oraz 
Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. W ramach realizacji projektu wydano broszurę edukacyjną 
dotyczącą problematyki inwazji gatunków obcych (rozdawana w Szkołach podczas zajęć edukacyjnych)  
oraz 100 szt. plakatu informacyjnego. Stworzono stronę internetową poświęconą projektowi. 
Rozpoczęto też działania inwentaryzacyjne na terenie Parków objętych projektem. Dodatkowo 
zorganizowano 9 zajęć edukacyjnych na temat gatunków inwazyjnych w Szkołach.
W czerwcu zorganizowano XIX Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO. W ramach Spotkań odbyły się 
coroczne Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej oraz Konkurs Nalewek Puszczańskich Jak 
co roku odbywały się koncerty, kiermasz rękodzieła ludowego oraz szereg wystaw i spotkań z 
ciekawymi ludźmi.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Propagowanie idei 
organizacji Spotkań z 
Naturą i Sztuką 
UROCZYSKO. Jest to 
coroczna impreza, która 
ma na celu 
propagowanie kultury, 
tradycji regionalnych, 
sztuki i ochrony 
środowiska. Poza 
główną imprezą na 
której prezentowane są 
koncerty zespołów, 
organizowane jest 
szereg imprez 
towarzyszący. 
Przeprowadzane są 
wernisaże prac 
malarskich, 
architektonicznych, 
spotkania z ciekawymi 
ludźmi, pokazy filmów, 
przedstawienia 
teatralne, sesje 
popularno – naukowe 
poświęcone różnym 
gatunkom i wiele wiele 
innych. Spotkań z 
Naturą i Sztuką 
UROCZYSKO jest 
wydarzeniem już 
znanym w regionie, 
które każdorazowo 
przyciąga tłumy ludzi.

94.99.Z
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Działalność wydawnicza 
i promocyjna w zakresie 
edukacji i 
propagowania 
zachowań 
proekologicznych. W 
ramach swojej 
działalności 
Stowarzyszenie 
Uroczysko, realizuje 
projekty finansowane z 
budżetu państwa a 
także z funduszy 
europejskich. Tematyką 
tych projektów jest 
ochrona środowiska. 
Różnorodność działań 
zakładanych w 
projektach ma na celu 
lepsze dotarcie do 
ogółu społeczeństwa i 
propagowanie 
zachowań 
proekologicznych. 
Warsztaty ekologiczne 
poświęcone np. 
zagrożonym gatunkom, 
wydawnictwa w formie 
komisu lub broszur a 
także gry skierowane są 
do dzieci. Sesje 
popularno – naukowe, 
wydawnictwa 
książkowe a także 
broszury- dla dorosłych.

58.11.Z
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowane. Punkt 
ten obejmuje realizację 
różnego rodzaju 
warsztatów. Warsztat 
skierowane dla dzieci 
dotyczące na przykład 
zagrożonych gatunków 
zwierząt, ale także 
roślin. Program 
warsztatów tworzone 
są aby dzieci się nie 
nudziły. Składają się z 
dwóch części 
teoretycznej – główne 
wiadomości i przykłady 
ochrony i w ramach 
możliwości także część 
terenowa. Udział w 
tych warsztatach biorą 
głównie dzieci ze Szkół 
Podstawowych. 
Realizowane są także 
warsztaty terenowe – 
już kilkudniowe. Takie 
warsztaty skierowane 
są już do młodzieży.

85.59.B
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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 wyników/zysków i strat) 270,976.11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,256.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 26,305.74 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 243,413.47 zł

88,033.64 zł

134,069.34 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na 
cele reklamowe w pozostałych mediach. Cele 
reklamowe Stowarzyszenia Uroczysko, 
realizowane są głównie podczas corocznych 
Spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO. Podczas 
tej imprezy reklamowani są twórcy ludowi i ich 
wyrobi, głównie z województwa podlaskiego, 
ale też zdarzają się twórcy z innych regionów 
Polski. Reklamowane są wyroby produkowane z 
wikliny, różnego rodzaju wyroby z drewna, 
biżuteria ręcznie robiona, obrazy lokalnych 
twórców, a także sery korycińskie, chleby, 
wędliny, kwasy chlebowe, ciasta typu np. 
sękacze i wiele innych produktów.

58.11.Z Wydawanie książek. Stowarzyszenie Uroczysko, 
w ramach działalności gospodarczej zajmuje się 
wydawaniem książek. Książki jakie zostały 
wydane w ramach działalności dotyczą głównie 
tematów ochrony środowiska, ale też i innych 
tematów. Do tej pory dużą popularnością, która 
przerosła oczekiwania Stowarzyszenia 
Uroczysko, cieszy się książka dotycząca ziół. W 
książce można znaleźć przepisy – mieszanki ziół,  
na różnego rodzaju dolegliwości, obrazki które 
pokazują jak wyglądają zioła, dla lepszego ich 
rozpoznania na łąkach, a także opis jak zbierać i 
suszyć zioła aby miały jak najwięcej właściwości 
leczniczych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,256.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 236,101.96 zł
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13,998.98 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5,310.00 zł

0.00 zł

5,310.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 28,307.25 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,256.90 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 270,286.38 zł 1,256.90 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

0.00 zł 1,256.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

6,433.82 zł

0.00 zł

262,246.11 zł

1,606.45 zł 0.00 zł

1 Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy 1,256.90 zł

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

0.00 zł
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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 1,256.90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.7 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

236,791.69 zł

0.00 zł

1,700.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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25.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

40.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

9.00 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

1.00 osób

8.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 136,120.95 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

32,640.95 zł

32,640.95 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 103,480.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

136,120.95 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 136,120.95 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,720.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

3,481.43 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

1 Podzielmy się historią z nad 
Supraśli i Sokołdy

propagowanie dziedzictwa 
kulturalnego i walorów 
przyrodniczych okolic Supraśla i 
Sokołdy

Urząd Miejski w Supraślu 5,000.00 zł

2 Podzielmy się historią z nad 
Supraśli i Sokołdy

propagowanie dziedzictwa 
kulturalnego i walorów 
przyrodniczych okolic Supraśla i 
Sokołdy

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

4,998.98 zł

3 Podzielmy się historią z nad 
Supraśli i Sokołdy

propagowanie dziedzictwa 
kulturalnego i walorów 
przyrodniczych okolic Supraśla i 
Sokołdy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku 4,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 "Ogólnopolska Kampania 
Edukacyjna Woda to życie"

propagowanie 
proekologicznych zachowań, 
ochrona wód

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

91,869.34 zł

2 "Ogólnopolska Kampania 
Edukacyjna Woda to życie"

propagowanie 
proekologicznych zachowań, 
ochrona wód

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku

42,200.00 zł
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Kozłowski Michał
Grzegorz Łoś
10.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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