
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica WANDY Nr domu 11 Nr lokalu 1

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-134 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 604 88 66 98

Nr faksu E-mail 
zaneta.redakcja@naszewycie
czki.pl

Strona www www.naszewycieczki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32014133600000 6. Numer KRS 0000244784

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

Żaneta Maciejowska prezes Zarządu TAK

Rafał Witkowski wiceprezes Zarządu TAK

Wiktor Motylewski wiceprezes 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 Prorok członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Hanna Matczak członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Matuszak członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "NASZE WYCIECZKI"

Druk: MPiPS 1



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)

80000Osoby fizyczne

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

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych 
miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym. 
Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. Inspirowanie społeczności lokalnych do działań 
ekoturystycznych, promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku. 
Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej. 
Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich 
okolic. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pobudzanie aktywności 
ekoturystycznej w województwie zachodniopomorskim i euroregionie 
Pomerania, kształtowanie zaangażowanych postaw społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Archiwizowanie informacji wraz z dokumentacją fotograficzną. Tworzenie 
artykułów o ciekawych miejscach oraz trasach pieszych i rowerowych. 
Prezentacje ciekawych miejsc i tras w internecie oraz na spotkaniach 
bezpośrednich. Działalność popularyzacyjno-wydawniczą, w miarę 
możliwości wielojęzyczną. Rekultywacje i rewitalizacje ciekawych miejsc, 
umieszczanie tablic informacyjnych, oznaczeń, siedzisk. Organizowanie 
imprez i wycieczek w celu zaprezentowania ciekawych miejsc i tras w 
regionie. Koordynowanie projektów z podmiotami zewnętrznymi: 
instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Rozwój administrowanej przez Stowarzyszenie strony internetowej „NaszeWycieczki.pl”. Napisanie i 
wstawienie na stronę wielu nowych artykułów opisujących ciekawe miejsca pod względem 
turystycznym, historycznym lub kulturowym. Wprowadzenie tagów i mapki. 
2. Wykonanie kwerendy - około 3 tys. godzin - w Książnicy Pomorskiej i Archiwum Państwowym, pracę 
w terenie, opracowywanie zebranych materiałów do publikacji nad którą pracujemy od kilku lat. 
Przygotowywana w formie 3-częściowego przewodnika publikacja pt. “Zachodniopomorskie - Szczecin - 
Ludzie i Miasto” będzie pierwszym całościowym opracowaniem obejmującym wszystkie, tj. 1101 
niemieckie nagrobki znajdujące się na Cmentarzu Centralnym, największym cmentarzu w Polsce oraz 
trzecim co do wielkości w Europie, opowie o historii Szczecina z przełomu XIX i XX poprzez historie życia 
jego mieszkańców. 
3. Zawarcie umów z Gminą Miasto Szczecin dotyczących Prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej 
w Szczecinie przy ul. Miodowej 1 (Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich 
Szczecina); oraz prowadzenia działań związanych z turystyką i rekreacją na terenie Międzyosiedlowego 
Parku przy ulicy Kutrzeby i Przygodnej w Szczecinie.
4. Udział w szkoleniach w Sektorze 3 w Szczecinie I w Połczynie-Zdroju. Współorganizacja wyjazdu 
szkoleniowego do Połczyna-Zdroju – sadzenie magnolii oraz prezentacje dla studentów V roku 
Kulturoznawstwa wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
5. Współorganizacja wraz ze Szkolnym Schroniskiem “Cuma” warsztatów I spotkań przyrodniczych na 
terenie parków przy Kutrzeby I Przygodnej. 
6. Współpraca z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego-CzechTourism, Al. Róż 16, w Warszawie w celu 
promowania ciekawych miejsc, turystyki rowerowej i szlaków turystycznych, edukacji ekologicznej i 
ochrony środowiska, aktywnego wypoczynku oraz inspirowaniu społeczności lokalnych do działań 
ekoturystycznych.

Druk: MPiPS 2



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

6Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Międzyosiedlowy Park przy ulicy Kutrzeby i Przygodnej w Szczecinie.

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)

turystyka i krajoznawstwo Tworzenie od podstaw i 
wstawienie na stronę 
nowych artykułów 
opisujących ciekawe 
miejsca pod względem 
turystycznym, 
historycznym lub 
kulturowym. 
Administrowanie strony 
internetowej 
„NaszeWycieczki.pl”, na 
której w 2014 roku  
wprowadziliśmy nowy 
system zarządzania 
treścią, który przyczynił 
się do np. Podziału 
ciekawych miejsc 
według tagów czy 
dodawanie mapki. 
Współpraca z Czeską 
Centralą Ruchu 
Turystycznego-
CzechTourism, Al. Róż 
16, w Warszawie w celu 
promowania ciekawych 
miejsc, turystyki 
rowerowej i szlaków 
turystycznych, edukacji 
ekologicznej i ochrony 
środowiska, aktywnego 
wypoczynku oraz 
inspirowaniu 
społeczności lokalnych 
do działań 
ekoturystycznych.

79.90.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

Druk: MPiPS 3
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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

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie imprez i 
warsztatów 
przyrodniczych w 
Parkach przy Kutrzeby i 
Przygodnej w 
Szczecinie, Nieodpłatne 
zajęcia dla studentów 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego z historii 
Szczecina; Realizacja 
projektu 
“Zachodniopomorskie - 
Szczecin - Ludzie i 
Miasto” - historia 
Szczecina z przełomu 
XIX i XX poprzez historie 
życia jego 
mieszkańców, 
wykonanie kwerendy - 
około 3 tys. godzin - w 
Książnicy Pomorskiej i 
Archiwum 
Państwowym oraz 
praca w terenie i 
opracowywanie 
zebranych materiałów 
obejmujących 
wszystkie, tj. 1101 
niemieckie nagrobki 
znajdujące się na 
Cmentarzu Centralnym, 
największym cmentarzu 
w Polsce oraz trzecim 
co do wielkości w 
Europie.

85.59.B
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo Działalność w zakresie 
Informacji Turystycznej, 
Prowadzenie Centrum 
Informacji Turystycznej 
w Szczecinie przy ul. 
Miodowej 1 (Centrum 
Informacji Turystycznej 
i Przyrodniczej Lasów 
Miejskich Szczecina), 
Opracowywanie i 
realizacja materiałów 
szkoleniowych do 
Centrów Informacji 
Turystycznej i 
Przyrodniczej Lasów 
Miejskich Szczecina i 
przeprowadzenie 
różnorodnych działań 
mających na celu 
podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej dzieci i 
młodzieży z przedszkoli, 
gimnazjów, szkół 
podstawowych i liceów 
oraz dorosłych z 
obszaru miasta 
Szczecin.

79.90.B

Druk: MPiPS 5



działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Prowadzenie zadań na 
rzecz społeczności 
lokalnej 
dzielnicy/osiedla w 
obszarach związanych z 
turystyką i rekreacją na 
terenie 
Międzyosiedlowego 
Parku przy ulicy 
Kutrzeby i Przygodnej w 
Szczecinie; Organizacja 
z zainteresowanymi 
instytucjami, szkołami, 
radami osiedla, firmami 
bądź organizacjami 
pozarządowymi imprez 
na terenie Parku; 
Gromadzenie i 
aktualizowanie  
informacji o 
wydarzeniach 
kulturalnych, 
ekologicznych i 
turystycznych 
odbywających się na 
terenie Parku; 
Udostępnianie 
bezpłatnych 
materiałów 
promocyjnych, 
Przekazywanie do 
Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu 
Miasta Szczecin uwag, 
zapytań i sugestii 
zgłaszanych przez 
korzystających z Parku.

94.99.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 6
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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) 131,802.99 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,202.99 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 128,600.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

128,600.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 240.00 zł

240.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,246.59 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 1,716.40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,716.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 128,600.00 zł

Druk: MPiPS 7



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,183.31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -241.95 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 130,861.63 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

2,019.68 zł 0.00 zł

128,841.95 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 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: 

1 Zmiana systemu zarządzania treścią, nowy silnik strony naszewycieczki.pl, opłata za router i 
domenę oraz promocyjny pakiet programów graficznych dla stowarzyszeń

1,481.64 zł

2 dopłata do opracowań i materiałów szkoleniowych Centrów Informacji Turystycznych 
zlokalizowanych w Lasach Miejskich Szczecina

241.95 zł

1 Zmiana systemu zarządzania treścią, nowy silnik na stronie naszewycieczki.pl 643.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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)

1.6 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20.00 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)

0.00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
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w 
tym:

b) inne osoby 0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 61,273.65 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

49,029.65 zł

49,029.65 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12,244.00 zł

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

12,244.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11,601.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 643.00 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

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)

5,106.14 zł

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  OKw 
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

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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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

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

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)

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)

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

1 Prowadzenie Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Szczecinie przy ul. Miodowej 
1 (Centrum Informacji 
Turystycznej i Przyrodniczej 
Lasów Miejskich Szczecina) 
w latach 2013-2015

podnoszenie świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży z 
przedszkoli, gimnazjów, szkół 
podstawowych i liceów oraz 
dorosłych z obszaru miasta 
Szczecin

Gmina Miasto Szczecin 45,600.00 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

3,147.26 zł

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

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

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

Żaneta Maciejowska, 10.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem czytości i 
pielęgnacją zieleni oraz turystyka i rekreacją na terenie 
międzyosiedlowego parku przy ulicy Kutrzeby i Przygodnej w 
Szczecinie oraz zadań związanych z turystyka i rekreacją na 
terenie Polany Sportowej

Gmina Miasto Szczecin 83,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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