
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW UL. TOMASZA SOBKOWIAKA 30B 4 65-119 ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA
LUBUSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stowarzyszenie sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (DZ. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane
z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów.

Wycena aktywów i pasywów – środki trwałe wycenia się wg wartości zakupu, środki obrotowe wycenia się wg. wartości zakupu, należności i
zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych dokonuje się wg zasad
określonych w przepisach podatkowych. 

Data sporządzenia: 2022-10-12

Data zatwierdzenia: 2022-10-16

Ewa Piwoń

Sławomir Rubacha - prezes 
Wojciech Okliński - wiceprezes 
Krystian Zwoliński - sekretarz 
Paweł Czechowski - skarbnik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-10-12

Ewa Piwoń

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Sławomir Rubacha - prezes
Wojciech Okliński - wiceprezes
Krystian Zwoliński - sekretarz
Paweł Czechowski - skarbnik

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
65-119 ZIELONA GÓRA
UL. TOMASZA SOBKOWIAKA 30B 4
0000285376

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 15 352,25

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 15 352,25

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 385 614,40 473 531,80

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 14 090,14 21 519,10

III. Inwestycje krótkoterminowe 371 524,26 452 012,70

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 385 614,40 488 884,05

PASYWA

A. Fundusz własny 334 944,63 427 236,24

I. Fundusz statutowy 423 131,18 423 131,18

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -91 864,65 -88 186,55

IV. Zysk (strata) netto 3 678,10 92 291,61

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 669,77 61 647,81

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 50 669,77 51 207,81

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 10 440,00

PASYWA razem 385 614,40 488 884,05

Data zatwierdzenia: 2022-10-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-10-12

Ewa Piwoń

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Sławomir Rubacha - prezes
Wojciech Okliński - wiceprezes
Krystian Zwoliński - sekretarz
Paweł Czechowski - skarbnik

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
65-119 ZIELONA GÓRA
UL. TOMASZA SOBKOWIAKA 30B 4
0000285376

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 304 994,66 260 628,90

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 100 131,66 8 073,30

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 204 863,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 252 555,60

B. Koszty działalności statutowej 304 166,47 170 391,19

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 143 234,47 0,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 153 550,50 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 7 381,50 170 391,19

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 828,19 90 237,71

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 828,19 90 237,71

I. Pozostałe przychody operacyjne 2 850,00 2 053,90

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,11 0,00

L. Koszty finansowe 0,20 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 3 678,10 92 291,61

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 3 678,10 92 291,61

Data zatwierdzenia: 2022-10-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. 

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

I. Aktywa trwałe - 15352,25 zł

rzeczowe aktywa trwałe - 15352,25 zł

II. Aktywa obrotowe - 473531,80 zŁ

zapasy - brak

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 452012,70 zł

1. środki finansowe w kasie - brak

2. środki finansowe na rachunku bankowym (w tym na rachunku Vat) - 452012,70 zŁ

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 21519,10 zł

III. Pasywa – Fundusz Własny - 427236,24 zł

fundusz statutowy - 423131,18 zł

strata z lat ubiegłych - 88186,55 zł

zysk netto - 92291,61 zł

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy - 61647,81 zł

zobowiązania krótkoterminowe - 51207,81 zł

rolziczenia międzyokresowe - 10440,00 zł

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Całkowite przychody z działalności statutowej wyniosły 262 682,80 zł. 
W tym  

1. Przychody ze składek członkowskich wyniosły 1600,00 zł. 

2. Dotacje otrzymane przez Stowarzyszenie zostały w 2021 roku przekazane przez: 

-  WFOŚiGW w Gdańsku dotacja D/807/5859/2021 w wysokości 20 972,44 zł

                                                    D/807/5876/2021 w wysokości 9298,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



- WFOŚiGW w Zielonej Górze dotacja D21490 w wysokości 10 893,90 zł

- Gminę Drezdenko wyniosła 1000,00 zł 

3. Darowizny otrzymane:  

- od osób prywatnych – 1425,00 zł. 

- od firm – 900,00 zł 

- dochody z 1% - 8073,30 zł

4. Przychodzy pozostałe z działalności (dotyczące działań statutowych) - 208 520,16 zł

5. Odsetki od rachunku bankowego - 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie poniosło koszty na realizację celów statutowych w kwocie 170 391,19 zł
W tym:
PROJEKTY
1. "Monitoring populacji sów krajobrazu rolniczego w gminie Drezdenko" - 1111,11 zł
2. "Czynna ochrona puchacza Bubo bubo w woj. lubuskim" - 26799,00 zł
3. „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności” edycja 2021 - 23 201,88 zł
4. „Ochrona czynna sów krajobrazu rolniczego” - 10 684,37 zł

Wynagrodzenia - umowa o dzieło: Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego, Monitoring Leśnych Sów Lęgowych, pozostałe - 102574,69 zł

Koszty prowadzenia Stowarzyszenia (księgowość, strona www, inne) - 6020,14 zł

Działalność w 2021 roku zamknęła się zyskiem - 92 291,61 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw należności.
Inne fundusze nie występują.
Fundusz statutowy w 2021 roku nie uległ zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu 1% - 8073,30zł

w roku 2021 nie korzystano z zasobów finansowych z tytułu 1%

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-10-12

Data zatwierdzenia: 2022-10-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



Ewa Piwoń

Sławomir Rubacha - prezes 
Wojciech Okliński - wiceprezes 
Krystian Zwoliński - sekretarz 
Paweł Czechowski - skarbnik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



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 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina ZIELONA GÓRA

Powiat ZIELONA GÓRA

Ulica UL. TOMASZA 
SOBKOWIAKA

Nr domu 30B Nr lokalu 4

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-119 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 601329080

Nr faksu E-mail sos@sowy.sos.pl Strona www www.sowy.sos.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-07-25

2020-09-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26018579400000 6. Numer KRS 0000285376

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

Sławomir Rubacha prezes TAK

Wojciech Okliński wiceprezes TAK

Paweł Czechowski skarbnik TAK

Krystian Zwoliński 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

Aleksander Kos przewodniczący TAK

Dawid Niedbała czlonek TAK

Paweł Szczepaniak członek TAK

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, ich siedlisk i dziedzictwa 
przyrodniczego, w tym inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań 
na rzecz ochrony ptaków ze szczególnym uwzględnieniem sów. Główne 
cele Stowarzyszenia realizowane są w trzech blokach: edukacja, badania 
naukowe, czynna ochrona.
W ramach edukacji przekazywana jest wiedza na temat występowania 
gatunków sów na terenie Polski, znaczenia dla bioróżnorodności, sposoby 
ich ochrony, zagrożenia.
W ramach badań naukowych prowadzone są prace monitoringowe, 
inwentaryzacyjne, obrączkowania ptaków na przelotach i w okresie 
lęgowym.
W ramach czynnej ochrony ustalane są strefy ochronne, montowane są 
budki lęgowe, kosze, platformy. Interwencje wynikające z zagrożeń dla 
sów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W statucie Stowarzyszenia zapisano sposoby realizacji swoich działań 
poprzez:

- Badania naukowe i monitoring populacji zwierząt.
- Czynną ochronę dążącą do zabezpieczania terenów i miejsc 
występowania oraz tworzenie ostoi i miejsc rozrodu zwierząt.
- Opracowywanie i wdrażanie własnych programów edukacyjnych.
- Organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, konferencji, zajęć 
i prelekcji w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
- Opracowywanie i wydawanie materiałów naukowych i 
popularnonaukowych związanych z ochroną przyrody.
- Wykonywanie i opracowywanie ekspertyz dotyczących ochrony ptaków, 
ze wskazaniem na sowy, oraz innych elementów przyrody ożywionej i 
nieożywionej.
- Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami 
ekologicznymi polskimi i zagranicznymi.
- Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla 
przyrody.
- Współpracę z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i 
instytucjami państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów.
- Współpracę z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o 
zbieżnych celach.
- Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną 
terenów cennych przyrodniczo.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 2



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)

zwierzęta

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

6000

50

1 Realizacja projektu Państwowego Monitoringu Ptaków.
1.1. Prowadzenie monitoringu na 45 powierzchniach rozlokowanych na terenie całej Polski w ramach Monitoringu Lęgowych 
Sów Leśnych.
1.2. Prowadzenie monitoringu na 60 powierzchniach rozlokowanych na terenie całej Polski w ramach Monitoringu Sów 
Krajobrazu Rolniczego.
2. Realizacja projektów związanych z czynną ochrona sów.
2.1. W ramach projektu "Czynna ochrona sów krajobrazu rolniczego" 
Zakup i montaż wraz z zabezpieczeniem antydrapieżniczym 10 szt. bud typu wewnętrznego dla płomykówki Tyto alba i 32 szt. 
budek dla pójdźki Athene noctua;
Zakup sprzętu budowlanego do montażu budek, zabezpieczeń antydrapieżniczych, uszczelniania pomieszczeń itp.
Zakup  1 szt. drabiny;
Zakup 1 egz. przenośnego rejestratora dźwiękowego;
Działania interwencyjne, w tym transport poszkodowanych sów do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w 
Pomieczynie lub gabinetów współpracujących z Ostoją. 
2.2. W ramach projektu "Czynna ochrona puchacza Bubo bubo w woj. lubuskim" zamontowano 6 platform lęgowych.
2.3. W ramach projektu "Monitoring populacji sów krajobrazu rolniczego w gminie Drezdenko" skontrolowano wszystkie 
stanowiska, na których w roku 2020 zamontowano budki lęgowe dla sów. 
2.4. Kontrola i czyszczenie budek i koszy lęgowych
3. Realizacja projektów edukacyjnych.
3.1. W ramach projektu „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności” zrealizowano:
zakup sprzętów do pracy biurowej, terenowej i edukacji: drukarka, dysk zewnętrzny, latarka taktyczna, mikrofon krawatowy, 
laminarka, niszczarka do dokumentów;
Wykup licencji usługi internetowej Microsoft Teams;
2 projekty grafik wektorowych i stempli edukacyjnych;
Projekt infografiki o problemie chemicznej deratyzacji gryzoni i jej wpływie na drapieżniki i ekosystem oraz jego powszechne 
udostępnienie w wersji online;
Projekt infografiki dotyczący problemu postępowania z podlotami sów  oraz jego powszechne udostępnienie w wersji online;
12 warsztatów terenowych lub stacjonarno-terenowych „SOS dla sów” z nasłuchami (czas trwania: 3 godz.);
74 stacjonarne, terenowe lub online warsztaty realizowane w placówkach dydaktycznych, bibliotekach, salach edukacyjnych 
itp.;
Przygotowanie stoiska edukacyjnego i edukacja podczas XI Ptasiego Pikniku w Krynicy Morskiej (3.10.2021 r., 2 edukatorów);
Organizacja konkursów z nagrodami książkowymi.
4. Badania naukowe.
4.1. Obrączkowanie sów w okresie lęgowym.
4.2. Obrączkowanie sów podczas migracji.
4.3. Zbieranie danych o sowach w ramach Atlasu Sów Polski
5. Interwencje związane z zagrożeniami dla sów - ponad 100 interwencji.
6. Montaż kamery w gnieździe pójdźki oraz płomykówki i przeprowadzono relacje on-line.
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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

W ramach Państwowego Monitoringu 
Ptaków przeprowadzono: 1. Monitoring 
Sów Krajobrazu Rolniczego realizowany jest 
od 2020 roku. W ramach projektu 
monitorowany jest stan sów związanych z 
osiedlami ludzkimi na 60 powierzchniach 
rozlokowanych w całej Polsce. 2. 
Monitoring Lęgowych Sów Leśnych 
realizowany jest od 2010 roku. Początkowo 
na 30 powierzchniach. Obecnie liczba 
wzrosła do 45 powierzchni. W ramach 
projektu związanego z czynną ochroną sów 
krajobrazu rolniczego zamontowano budki 
lęgowe dla płomykówki i pójdźki.

94.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

Organizowanie warsztatów dla sympatyków 
organizacji. Aktualizacja bazy danych 
Stowarzyszenia. Celem prowadzenia i aktualizacji 
bazy danych jest uzyskanie obiektywnego obrazu 
kondycji krajowych populacji sów. Baza obecnie 
liczy 18000 rekordów z całej Polski. Interwencje 
związane z zagrożeniami takie jak: wypadniecie 
piskląt z gniazd i podlotów, nielegalna 
termomodernizacja budynków, płoszenie sów na 
zimowiskach, nielegalna wycinka drzew. 
Prowadzenie edukacyjnych audycji radiowych. 
Wyszukiwanie nowych stanowisk sów, a w 
przypadku gatunków objętych ochrona 
strefowych, zgłaszanie tego faktu do instytucji 
państwowych.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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8 073,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 42 164,34 zł

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) 262 682,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 073,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 254 609,50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 925,00 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

41 164,34 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
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2.4. Z innych źródeł 208 520,16 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 073,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 170 391,19 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

170 391,19 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

1 600,00 zł

1 425,00 zł

900,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 6



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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

45 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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

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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2.1. Organizacja posiada członków

84 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)

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 102 574,69 zł

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

102 574,69 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 102 574,69 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 102 574,69 zł

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Monitoring populacji sów 
krajobrazu rolniczego w 
gminie Drezdenko

monitoring płomykówki Urząd Gminy Drezdenko 1 000,00 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

0,00 zł

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

1 Sowy Pomorza. Edukacja dla 
bioróżnorodności

edukacja Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

20 972,44 zł

2 Ochrona czynna sów 
krajobrazu rolniczego

czynna ochrona dwóch 
gatunków sów: płomykówki i 
pójdźki

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

9 298,00 zł

3 Czynna ochrona puchacza 
Bubo bubo w woj. lubuskim.

czynna ochrona puchacza Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Zielonej Górze

10 893,90 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 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 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

Sławomir Rubacha, Wojciech Okliński, 
Krystian Zwoliński, Paweł Czechowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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