
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ZGORZELEC

Powiat ZGORZELECKI

Ulica WARSZAWSKA Nr domu 9 Nr lokalu 1

Miejscowość ZGORZELEC Kod pocztowy 59-900 Poczta ZGORZELEC Nr telefonu 512434976

Nr faksu - E-mail 
emil_szymanski@poczta.onet
.pl

Strona www www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-02-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02025588800000 6. Numer KRS 0000248320

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

Emil Szymański Członek Zarządu TAK

Aleksander Zienkiewicz Wiceprezes TAK

Marek Przybysz Prezes TAK

Marek Biardzki Sekretarz TAK

Stanisław Iglewski Członek Zarządu TAK

Edmund Rostkowski Członek Zarządu TAK

Justyna Auguścik Skarbnik 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

Jerzy Majewski Przewodniczący TAK

Damian Moździerz Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Zdzisław Kozak Sekretarz TAK

GÓRNOŁUŻYCKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W ZGORZELCU

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działanie na rzecz stałego rozwijania pszczelarstwa, reprezentowanie 
i obrona interesów, oraz ochrona godnego imienia pszczelarzy.
2. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół oraz innych owadów 
zapylających. Zaopatrzenie w stosowne leki do zwalczania chorób pszczół.
3. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i techniki w zakresie 
działalności Stowarzyszenia.
4. Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno-
leśnej 
w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów 
zapylających i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania 
owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły.
5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z 
organami samorządu terytorialnego, szkołami i przedszkolami oraz z 
innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony 
środowiska.
6. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako 
integralnego składnika środowiska naturalnego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji naukowych, szkoleń, 
wystaw, konkursów oraz innych imprez popularyzujących wiedzę o 
znaczeniu owadów zapylających w środowisku naturalnym.
2. Utworzenie ośrodka informacji i współpracę z lokalnymi mediami.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach 
działania.
5. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów 
oraz sądów w sprawach dotyczących pszczelarstwa i innych owadów 
zapylających.
6. Opiniowanie projektów dotyczących funkcjonowania pszczelarstwa i 
ochrony środowiska.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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)

2000

6

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

W 2016 r. wspólnie z doktorantami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu organizowało III 
Pszczelarską Konferencję Naukową, na której prezentowane były prace młodych naukowców z wielu 
ośrodków akademickich z całej Polski. Miała ona miejsce w Zgorzelcu w dniach 2-3 kwietnia 2016 r. 
Warto zauważyć, że zgorzelecka konferencja, pomyślana jako spotkanie młodych przedstawicieli nauki 
z pszczelarzami-praktykami, została zorganizowana już po raz trzeci, ciesząc się coraz większym 
zainteresowaniem uczestników. Konferencja ta była też objęta honorowymi patronatami przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostę Powiatu Zgorzeleckiego, Burmistrza Miasta Zgorzelec i Wójta Gminy 
Zgorzelec. Koszty obydwu konferencji zostały głównie pokryte z wpłat uczestników przedsięwzięcia i 
darczyńców. Na podstawie wygłaszanych referatów i prezentowanych posterów podczas zgorzeleckiej 
konferencji zostały opracowane artykuły i wydane, przez stowarzyszenie, drukiem w formie monografii 
naukowej „Ochrona pszczół i pszczelarstwo w badaniach młodych naukowców”. Druk książki możliwy 
był dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze strony Powiatu Zgorzeleckiego w wysokości 5 000,00 zł. GSP 
było również organizatorem szkolenia skierowanego do pszczelarzy już prowadzących pasieki, jak 
również pragnących rozpocząć działalność. 
W szkoleniu, przeprowadzonego w dniu 30.01.2016 r., brało udział 47 pszczelarzy. Szkolenie prowadził 
dr Benedikt Polaczek z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Tematem szkolenia było „Gospodarowanie 
pszczołami – trudności i wyzwania”. Problematyka tego zagadnienia została omówiona podczas 7 
godzin wykładów. Na organizację szkolenia stowarzyszenie uzyskało dotację z Agencji Rynku Rolnego w 
wysokości 3 415,80 zł. 
Stowarzyszenie, w 2016 r., pośredniczyło w zaopatrzeniu pszczelarzy w wartościowy materiał 
hodowlany, poprzez zakup w uznanych pasiekach hodowlanych matek i odkładów pszczelich, oraz w 
zaopatrzeniu w leki do zwalczania warrozy i w paszę dla pszczół. Zakupiono i rozprowadzono materiał 
hodowlany za kwotę 11 667,74 zł, leki za 21 614,16 zł i paszę za 39 223,75 zł. Koszty zakupu zostały 
wyłącznie pokryte z wpłat pszczelarzy. Dodatkowo stowarzyszenie rozprowadzało nieodpłatnie 
preparat wspomagający leczenie warrozy przekazany w formie darowizny rzeczowej przez Miasto 
Zgorzelec. Wartość darowizny – 3 000,00 zł. 
W ramach umów podpisanych przez GSP z Agencją Rynku Rolnego uczestniczono w programach 
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” obejmujących częściową refundację zakupionego przez 
pszczelarzy sprzętu pszczelarskiego, leków i pszczół. Na ten cel pozyskano 41 752,10 zł. Kwota ta, po 
potrąceniu kosztów obsługi projektów w wysokości 818,66 zł (refundacja kosztów dodatkowych dla 
stowarzyszenia), czyli 40 933,44 zł, została przekazana bezpośrednio odbiorcom końcowym 
realizowanych projektów, czyli uprawnionym pszczelarzom.
W 2016 r. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu utrzymywało, utworzony dwa lata 
wcześniej, 
w Miejskim Parku im. Błachańca w Zgorzelcu, Pszczeli Ogród Zmysłów, który, w zamyśle, ma służyć 
mieszkańcom miasta jako miejsce pozwalające na poznanie życia pszczół miodnych oraz samotnic 
i uświadomienie ich roli w środowisku przyrodniczym. Ogród jest odwiedzany również przez 
zorganizowane grupy dzieci. Stowarzyszenie prowadziło również, nieodpłatnie, prelekcje na temat 
pszczół w przedszkolach, dla szkół, jak również dla słuchaczy Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zgorzelcu. Jak i w roku poprzednim, również w 2016 r., prowadzono akcję skierowaną do 
rolników, mającą na celu uświadomienie szkodliwości niezgodnego z przepisami stosowania środków 
ochrony roślin. Akcję tę prowadzono poprzez rozwieszanie wydrukowanych w 2014 r. plakatów.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Pszczeli Ogród Zmysłów w zabytkowym Parku im. Błachańca w Zgorzelcu

Rodziny pszczele - ok. 3500.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Zorganizowano 
szkolenie, 
w którym wzięło udział 
47 pszczelarzy, 
członków 
stowarzyszenia, jak 
również grupa 
pszczelarzy 
niezrzeszonych. 
Szkolenie prowadził dr 
Benedikt Polaczek z 
Wolnego Uniwersytetu 
w Berlinie, jeden z 
autorytetów w 
pszczelarstwie w 
Niemczech i w Polsce. 
Zajęcia trwały 7 godzin 
wykładów. Uczestnicy 
szkolenia zostali 
zapoznani z 
podstawowymi 
problemami 
prowadzenia 
gospodarki pasiecznej, 
hodowlą matek oraz 
problematyką 
zwalczania warrozy. 
Uczestnicy szkolenia 
otrzymali, wydane 
w formie broszurki, 
materiały szkoleniowe 
autorstwa dr Benedikta 
Polaczka oraz 
certyfikaty 
uczestnictwa 
w szkoleniu.

85.59.B

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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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Utrzymanie na terenie 
miasta Zgorzelec 
„Pszczelego Ogrodu 
Zmysłów” i 
prowadzenie zajęć 
edukacyjnych mających 
na celu rozwijanie 
świadomości 
konieczności ochrony 
wszystkich owadów 
zapylających.
Stowarzyszenie 
utrzymywało, założony 
w roku 2014 na terenie 
miejskiego parku w 
Zgorzelcu, pszczeli 
ogród, w którym 
mieszkańcy miasta 
mogli zdobyć 
podstawowe 
wiadomości z zakresu 
biologii pszczoły 
miodnej, jak również 
roli owadów 
zapylających w 
środowisku. Ogród, 
umiejscowiony w 
centralnym punkcie 
parku, budzi spore 
zainteresowanie i jest 
licznie odwiedzany 
przez wypoczywających 
w parku 
spacerowiczów, ale 
również przez 
zorganizowane grupy 
dzieci i młodzieży. 
Członkowie 
stowarzyszenia 
organizowali również w 
ogrodzie zajęcia 
edukacyjne   dla 
zainteresowanych 
przedszkoli oraz 
słuchaczy 
Transgranicznego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

94.99.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

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Stowarzyszenie 
pośredniczyło 
pomiędzy Agencją 
Rynku Rolnego 
a pszczelarzami 
uczestniczącymi w 
programach „Wsparcia 
rynku produktów 
pszczelich”. Programy 
te mają na celu 
utrzymanie 
odpowiedniego 
pogłowia pszczół 
miodnych, 
zapewniającego 
odpowiedni poziom 
zapylania roślin, m.in. 
poprzez podniesienie 
produktywności i 
opłacalności gospodarki 
pasiecznej, oraz 
dostosowanie procesu 
pozyskiwania miodu do 
obowiązujących 
obecnie przepisów 
dotyczących wymagań 
bezpieczeństwa 
stawianych produkcji 
żywności, czyli 
podstawowych praw 
konsumentów. W 
ramach tych 
programów częściowo 
zrefundowano 
uprawnionym 
pszczelarzom zakup 
leków dla pszczół, 
matek i odkładów 
pszczelich oraz sprzętu 
pszczelarskiego. Ogólna 
wartość 
przeznaczonych na 
refundację dla 
pszczelarzy środków to 
40 933,44 zł.

94.12.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizacja 
ogólnopolskiej III 
Pszczelarskiej 
Konferencji Młodych 
Naukowców 
W dniu 2.04.2016 r. 
zorganizowano, 
wspólnie 
z doktorantami 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego we 
Wrocławiu konferencję 
naukową. Podczas 
konferencji młodzi 
przedstawiciele nauki, 
z licznych ośrodków 
akademickich z całej 
Polski, mieli możliwość 
zaprezentowania 
swoich prac w formie 
referatów lub 
naukowych posterów. 
Konferencja miała na 
celu wymiany 
poglądów młodych 
naukowców, najczęściej 
doktorantów różnych 
uczelni, 
z pszczelarzami-
praktykami. 
Konferencja objęta była 
patronatem 
honorowym przez 
Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Starostę 
Powiatu 
Zgorzeleckiego, 
Burmistrza Miasta 
Zgorzelec i Wójta 
Gminy Zgorzelec. 
Koszty konferencji 
zostały pokryte z wpłat 
uczestników 
konferencji i darowizn 
celowych. Udział 
wolnych słuchaczy, w 
tym pszczelarzy, był 
bezpłatny.

82.30.Z
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Stowarzyszenie 
organizowało wspólne 
zaopatrzenie 
pszczelarzy 
w niezbędne do pracy 
w pasiekach środki 
i materiały. 
Zorganizowane, 
wspólne zakupy 
pozwalały na uzyskanie 
korzystniejszych cen, co 
wpływało na 
zwiększenie 
opłacalności 
prowadzenia pasiek i 
pośrednio na 
zwiększenie 
zainteresowania 
pszczelarstwem, rozwój 
przedsiębiorczości 
pszczelarzy. Szczególną 
uwagę zwrócono na 
wsparcie pszczelarzy 
w wieku emerytalnym, 
którzy samodzielnie 
miewają problemy 
z dotarciem do 
odpowiednich 
oferentów. Wspólne 
zakupy dotyczyły 
specjalnie 
przygotowanej  dla 
pszczół paszy, leków 
przeciw warrozie, 
matek 
i odkładów pszczelich. 
Wsparciem  również 
objęci zostali  
pszczelarze niebędący 
członkami 
stowarzyszenia, którzy 
taką chęć wyrazili.

94.99.Z

Druk: MPiPS 8



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) 152,455.25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 50,328.12 zł

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wykonano zamówienie 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego w 
Poznaniu polegające na 
wydaniu dwóch 
monografii naukowych 
z zakresu nauk 
przyrodniczych w 
formie elektronicznej 
(tzw. e-book) pt. 
„Nauka dla środowiska. 
Tom I” oraz „Nauka dla 
środowiska. Tom II” 
pod redakcją naukową 
Tomasz Cłapy oraz 
Emila Szymańskiego. 
Publikacja trafiła do 
zespołu redakcyjnego, 
autorów artykułów oraz 
przesłano egzemplarze 
obowiązkowe do 
uprawnionych 
bibliotek. Forma 
elektroniczna publikacji 
umożliwi dotarcie do 
większego grona 
odbiorców publikacji.

58.11.Z

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 83,774.71 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 170.54 zł

e) Pozostałe przychody 18,181.88 zł

22,583.94 zł

22,583.96 zł

9,103.20 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11,931.68 zł

11,191.00 zł

105.00 zł

635.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 84,105.47 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

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 0.00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,147.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 54,271.10 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 -7,540.89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -179.10 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 148,958.60 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

57,869.01 zł 0.00 zł

83,953.81 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7,135.78 zł 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

120.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

0.0 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)

0.0 etatów

6.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

1.00 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)

3.00 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

0.00 osób

3.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11,925.85 zł

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 11,925.85 zł

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

11,925.85 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4,490.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7,435.85 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)

708.78 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

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)

165.64 zł

1.00 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

1.00 osób

8.00 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

8.00 osób

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

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

3,075.35 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

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)

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

1 „Ochrona pszczoły miodnej i 
poprawa zdrowotności 
rodzin pszczelich wraz z 
edukacją na terenie Powiatu 
Zgorzeleckiego”

Wykonanie utworu 
popularyzatorskiego z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, tj. publikacji w 
obwolucie, o objętości do 200 
stron w ilości 100 egzemplarzy

Powiat Zgorzelecki 5,000.00 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

3,075.35 zł

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

1 Wsparcie rynku produktów 
pszczelich 2015/16

Poprawa zdrowotności pszczół,  
zwiększenie ilości rodzin 
pszczelich 
i opłacalności produkcji 
pszczelarskiej.

Agencja Rynku Rolnego 45,167.90 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -
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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

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

Emil Szymański
Marek Przybysz

25.03.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-03-26
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