
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica KAZIMIERZA 
JAGIELLOŃCZYKA

Nr domu 45 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-062 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 692440914

Nr faksu E-mail kontakt@koo.org.pl Strona www www.koo.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-06

2005-01-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51019564100000 6. Numer KRS 0000033262

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

Dariusz Anderwald Prezes TAK

Paweł Mirski Wiceprezes TAK

Michał Zygmunt Skarbnik TAK

Grzegorz Zawadzki Sekretarz TAK

Zdzisław Cenian Członek zarządu TAK

Łukasz Czajka Członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sławomir Cienkowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Naranowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mariusz Kępiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KOMITET OCHRONY ORŁÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM KOMITETU JEST OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, BIORÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ, 
SIEDLISKOWEJ I KRAJOBRAZOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.STAŁA REJESTRACJA STANU LICZEBNEGO I ROZMIESZCZENIA 
PRZESTRZENNEGO POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW PTAKÓW DRAPIEŻNYCH 
ORAZ OKREŚLENIE ICH WYMAGAŃ SIEDLISKOWYCH I POKARMOWYCH.
2.MONITORING EFEKTYWNOŚCI ROZRODU WRAZ Z OKREŚLENIEM ROLI 
POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH POZIOM UZYSKIWANEJ 
PRODKUTYWNOŚCI LĘGÓW.
3.OPRACOWANIE I DĄŻENIE DO BIEŻĄCEJ NOWELIZACJI ZASAD OCHRONY 
PRAWNEJ PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ STAŁA KONTROLA TERENOWA 
PRZESTRZEGANIA ISTNIEJĄCYCH PRZEPISÓW. CZYNNE PRZECIWSTAWIANIE 
SIĘ AKTOM ZABIJANIA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ WSZELKIM AKTOM
WANDALIZMU SKIEROWANYM PRZECIWKO NIM.
4.ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNEJ OCHRONY PTAKÓW 
DRAPIEŻNYCH.
5.ROZPOWSZECHNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE IDEI OCHRONY PTAKÓW 
DRAPIEŻNYCH ORAZ AKTUALNEJ WIEDZY O ICH BIOLOGII I EKOLOGII, A 
TAKŻE INFORMOWANIE O ZACHODZĄCYCH TRENDACH LICZEBNOŚCI I ICH 
PRZYCZYNACH.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Powyższe cele Komitet realizuje przez:
1. Prowadzenie własnych prac badawczych i ekspertyz oraz udział w 
pracach instytucji i towarzystw naukowych.
2. Organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wystaw, konkursów, 
wycieczek oraz wypraw naukowych i szkoleniowych.
3. opracowywanie i publikowanie okresowych raportów z działalności w 
pismach naukowych i popularnonaukowych oraz prowadzenie własnej 
działalności wydawniczej.
4. Przedstawianie władzom ochrony przyrody wyników swej pracy wraz z 
propozycjami konkretnych działań ochroniarskich.
5. Prowadzenie międzynarodowej wymiany informacji z organizacjami o 
zbliżonym charakterze.
6. Popularyzację celów i zasad działania w zakresie ochrony ptaków 
drapieżnych w środkach masowej komunikacji.
7. Wykonywanie prac zleconych w zakresie objętym działalnością 
statutową.
8. Promocję i organizowanie pracy wolontariuszy.

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. 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)

ptaki

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

450

90

1. Realizacja projektu Monitoring Ptaków Polski:
1.1. Kontrola stanu zasiedlenia 70 miejsc gniazdowania rybołowa. Wyszukiwanie gniazd i projektowanie stref ochrony.
1.2. Kontrola stanu zasiedlenia 25 miejsc gniazdowania orlika grubodziobego. Wyszukiwanie gniazd i projektowanie stref 
ochrony.
1.3. Kontrola stanu zasiedlenia 45 miejsc gniazdowania orła przedniego. Wyszukiwanie gniazd i projektowanie stref ochrony.
1.4. Monitoring liczebności i rozpowszechnienie ptaków drapieżnych i bociana czarnego na 47 powierzchniach próbnych w 
kraju.
1.5. Kontrola stanu zasiedlenia 110 miejsc gniazdowania bielika w strefie nadbałtyckiej. Wyszukiwanie gniazd i projektowanie 
stref ochrony, obrączkowanie piskląt.
2. Realizacja projektu ochrony orlika krzykliwego
2.1. Kontrola ok. 1000 miejsc gniazdowania orlika krzykliwego. Wyszukiwanie gniazd i projektowanie stref ochrony.
2.2. Weryfikacja przebiegu granic ok. 140 stref ochrony gniazd.
3. Aktywna ochrona rybołowa − projekt LIFE+ Ochrona rybołowa na wybranych obszarach Natura 2000
3.1. Realizacja transmisji online z gniazd.
3.2. Monitoring lęgów za pomocą fotopułapek.
3.3. Obrączkowanie piskląt.
3.4. Podsumowanie projektu.
4. Weryfikowanie granic stref ochrony wyznaczonych w Lasach Państwowych − współpraca z PGLP oraz Regionalnymi 
Dyrekcjami Ochrony Środowiska.
5. Zorganizowanie Walnego Zebrania członków KOO wraz z wyborem nowych władz organizacji i konferencją podsumowującą 4 
lata działalności.
6. Organizowanie regionalnych zjazdów i warsztatów dla członków i sympatyków organizacji.
7. Baza danych KOO. Celem prowadzenia i aktualizacji bazy danych jest uzyskanie obiektywnego obrazu kondycji krajowych 
populacji rzadkich ptaków drapieżnych na podstawie wyników przekazywanych przez współpracowników KOO, parki narodowe i 
krajobrazowe oraz administrację leśną.
8. Realizacja projektu: Identyfikacja i ochrona kluczowych dla fauny lasów w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi"
8.1. Wyszukiwanie gniazda i rewirów ptaków szponiastych i puchacza.
8.2. Monitoring siedlisk przy pomocy fotopułapek.
8.3. Monitoring telemetryczny jastrzębia.
9. Inwentaryzacja rewirów ptaków szponiastych i kruka na terenie ostoi cietrzewia w Nadleśnictwa Jedwabno.
10. Monitoring telemetryczny cietrzewia we współpracy z Nadleśnictwami Jedwabno i Szczytno.
11. Realizacja projektu: "Drapieżny Białystok. Inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wiedzy o ptakach drapieżnych 
Białegostoku."
11.1. Inwentaryzacja stanowisk ptaków drapieżnych.
11.2. Warsztaty dla wolontariuszy.
11.3. Wieszanie skrzynek lęgowych dla pustułki.
12. Realizacja projektu " Bieliki online Bory Tucholskie"  - we współpracy z Polskim Radiem S.A. - transmisja na żywo z gniazda 
bielika.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1. Aktywna ochrona rybołowa − projekt LIFE+ 
Ochrona rybołowa na wybranych obszarach 
Natura 2000 - transmisje online, monitoring 
gniazd i lęgów, obrączkowanie piskląt.
2. Realizacja projektu: Identyfikacja i ochrona 
kluczowych dla fauny lasów w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi"  - w woj. 
podlaskim - wyszukiwanie gniazda i rewirów 
ptaków szponiastych i puchacza, monitoring 
siedlisk przy pomocy fotopułapek, monitoring 
telemetryczny jastrzębia.
3. Organizowanie regionalnych zjazdów i 
warsztatów dla członków i sympatyków 
organizacji. 
4. Aktualizacja bazy danych KOO. Celem 
prowadzenia i aktualizacji bazy danych jest 
uzyskanie obiektywnego obrazu kondycji 
krajowych populacji rzadkich ptaków 
drapieżnych na podstawie wyników 
przekazywanych przez współpracowników KOO, 
parki narodowe i krajobrazowe oraz 
administrację leśną. W 2021 roku wprowadzono 
do bazy danych informacje o blisko 1800 lęgach 
rzadkich ptaków szponiastych. Prowadzenie 
ewidencji ptaków martwych i osłabionych − 
archiwum rozbudowano o 30 nowych 
przypadków.
5. Realizacja projektu ochrony orlika krzykliwego 
- kontrola ok. 1000 miejsc gniazdowania orlika 
krzykliwego, wyszukiwanie gniazd i 
projektowanie stref ochrony.
6. Realizacja projektu " Bieliki online Bory 
Tucholskie"  - we współpracy z Polskim Radiem 
S.A. - transmisja na żywo z gniazda bielika.

94.99.Z 11 410,82 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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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) 776 035,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 360 890,53 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 415 145,44 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,02 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
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

1. Realizacja projektu Monitoring Ptaków 
Polski - monitoring miejsc lęgowych 
rybołowa, orlika grubodziobego, orła 
przedniego, bielika w strefie nadbałtyckiej 
oraz monitoring liczebności i 
rozpowszechnienie ptaków drapieżnych i 
bociana czarnego na 47 powierzchniach 
próbnych w kraju.
2. Weryfikowanie granic stref ochrony 
wyznaczonych w Lasach Państwowych − 
współpraca z PGLP oraz Regionalnymi 
Dyrekcjami Ochrony Środowiska.
3. Inwentaryzacja rewirów ptaków 
szponiastych i kruka na terenie ostoi 
cietrzewia na terenie Nadl. Jedwabno.
4. Monitoring telemetryczny cietrzewia we 
współpracy z Nadl. Jedwabno i Szczytno.
5. Organizacja konferencji podsumowującej 
4 lata działalności.

94.99.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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19 704,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 338 166,38 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 114 569,85 zł

2.4. Z innych źródeł 303 595,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 704,30 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Identyfikacja i ochrona kluczowych dla fauny lasów w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina 
Narwi"

3 248,28 zł

2 Drapieżny Białystok. Inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wiedzy o ptakach drapieżnych 
Białegostoku.

1 800,00 zł

3 Monitoring stanowiska ptaków szponiastych i bociana czarnego. 6 362,54 zł

4 Koszty administracyjne prowadzenia biura do realizacji działań statutowych. 8 293,48 zł

w 
tym:

173 856,46 zł

111 550,00 zł

52 759,92 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:

7 045,00 zł

7 526,99 zł

99 997,86 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 89 629,85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13 572,61 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: 737 015,62 zł 19 704,30 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

271 260,68 zł 11 410,82 zł

428 718,05 zł 0,00 zł

0,00 zł

5,59 zł

31 440,60 zł

5 590,70 zł 0,00 zł

8 293,48 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)

3 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)

1,00 etatów

58 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

620 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 337 597,38 zł

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

337 597,38 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)

1 320,69 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)  

336,81 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

52 130,00 zł

52 130,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 285 467,38 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 264 327,38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 73 270,00 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

3 750,00 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)

Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 
pełnionej funkcji w organie zarządzającym. Angażują się w 
projekty realizowane przez stowarzyszenie, jako eksperci w 
zakresie realizowanych przez KOO działań statutowych. 
Ponad 70% łącznej kwoty wynagrodzeń przypada na 
realizację projektu w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, w który zaangażowanych rokrocznie ponad 60 
osób kontrolujących stanowiska lęgowe rzadkich ptaków 
drapieżnych i monitorujących powierzchnie próbne na 
terenie całego kraju .

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)

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

1 Identyfikacja i ochrona 
kluczowych dla fauny lasów 
w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu "Dolina Narwi".

- Inwentaryzacja stanowisk 
rzadkich ptaków
- Śledzenie użytkowania 
przestrzeni przez ptaki 
drapieżne w OCHK Dolina Narwi
- Monitoring obecności i 
przemieszczania się dużych 
ssaków za pomocą fotopułapek
- Wskazanie kluczowych lasów i 
opracowanie wskazań do ich 
ochrony w OCHK Dolina Narwi
- Promocja wyników projektu i 
leśnych hotspotów Doliny Narwi

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

22 555,00 zł

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

4 200,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

2 Drapieżny Białystok. 
Inwentaryzacja, ochrona i 
popularyzacja wiedzy o 
ptakach drapieżnych 
Białegostoku.

- Inwentaryzacja stanowisk 
jastrzębia, myszołowa, pustułki i 
trzmielojada w Białymstoku.
- Poznawanie biologii ptaków 
szponiastych.
- Rozpoznanie terenów 
żerowiskowych ptaków 
drapieżnych w Białymstoku.
- Tworzenie miejsc gniazdowych 
dla pustułek
- Edukacja z zakresu ekologii 
ptaków drapieżnych i 
popularyzacja zainteresowań 
przyrodniczych wśród 
mieszkańców Białegostoku z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
i atrakcyjnych środków do 
podglądania życia zwierząt.

Urząd Miasta Białystok 30 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Usługa prowadzenia monitoringu telemetrycznego cietrzewi 
Lyrurus tetrix na terenie Nadleśnictwa Jedwabno

Nadleśnictwo Jedwabno 43 665,00 zł

2 Usługa prowadzenia monitoringu telemetrycznego cietrzewi 
Lyrurus tetrix na terenie Nadleśnictwa Szczytno

Nadleśnictwo Szczytno 36 285,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Inwentaryzacja gniazd i 
weryfikacja stref ochrony na 
terenie Nadleśnictwa Gołdap

Inwentaryzacja gniazd i 
weryfikacja stref ochrony na 
terenie Nadleśnictwa Gołdap

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie

5 000,00 zł
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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

Dariusz Anderwald, Paweł Mirski, 
Michał Zygmunt, Grzegorz Zawadzki, 
Zdzisław Cenian, Łukasz Czajka

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-11
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