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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica STAROMIEJSKA Nr domu 1 Nr lokalu 13

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-950 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 895273665

Nr faksu 895273665 E-mail poczta@warmia.pttk.pl Strona www www.warmia.pttk.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-02-21

2008-10-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51050921700000 6. Numer KRS 0000094027

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

Marian Jurak prezes zarządu oddziału TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZEGO W OLSZTYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Wiżynis-Gawroński wiceprezes zarządu 
oddziału

NIE

Alicja Opalińska skarbnik zarządu 
oddziału

NIE

Urszula Bełza sekretarz zarządu 
oddziału

NIE

Maciej Grzemski członek NIE

Milan Rzepkowski członek NIE

Marta Zwolak członkini NIE

Paweł Szarnowski członek NIE

Michał Węgrzycki członek NIE
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Celem statutowym PTTK jest działalność w zakresie kultury fizycznej, 
kultury, oświaty i ochrony środowiska.
    Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań 
publicznych w zakresie:
        krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form 
wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa 
indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, 
rejsów oraz kolonii i obozów,
        działania na rzecz upowszechniania sportu i współzawodnictwa 
sportowego, w tym również osób z niepełnosprawnościami,
        podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym 
poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i 
opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,
        nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie 
poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o 
przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia 
kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i 
zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
        ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz 
troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,
        upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację 
imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, 
a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi 
sprawności i kultury fizycznej,
        promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
        pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
        działalności charytatywnej,
        działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
        ochrony i promocji zdrowia,
        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
        działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
        działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
        porządku i bezpieczeństwa publicznego,
        upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
        ratownictwa i ochrony ludności,
        pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
        upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
        działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
        promocji i organizacji wolontariatu,
        działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
        podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
        działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej,
        wypoczynku dzieci i młodzieży,
Art. 8.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

    Realizując określone statutem cele i zadania PTTK:
        budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy 
patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i 
perspektywach rozwoju kraju,
        krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne,
        szerzy kulturę turystyki oraz zachęca do wykorzystywania 
poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa i 
rekreacji,
        pomaga w wędrownictwie indywidualnym,
        przyczynia się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza 
młodzieży i osób niepełnosprawnych,
        szerzy wiedzę ekologiczną oraz przyczynia się do ochrony środowiska 
przyrodniczego,
        aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa 
kulturowego, skupia społecznych opiekunów zabytków, kolekcjonerów-
krajoznawców oraz organizuje rekonstrukcje historyczne,
        popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej 
dorobek wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim 
wyjeżdżającym za granicę poznawanie walorów krajoznawczych, życia i 
osiągnięć innych krajów,
        kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK 
oraz jego poprzedników, uczestniczy w archiwizowaniu dokumentów 
związanych z turystyką i krajoznawstwem,
        prowadzi działalność przewodnicką, umożliwia przewodnikom – 
członkom PTTK tworzenie struktur samorządowych w ramach PTTK, 
których regulaminy zatwierdza Zarząd Główny.

 
Art. 9.

    PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez:
        strzeżenie i twórcze rozwijanie ideałów swoich poprzedników – PTT i 
PTK oraz pomnażanie ich dorobku materialnego,
        propagowanie krajoznawstwa wśród młodzieży oraz włączanie jej do 
uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej,
        popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
        stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, 
rekreacyjnych i krajoznawczych organizowanych przez PTTK oraz z jego 
schronisk, stanic wodnych i innych obiektów przez wszystkich 
zainteresowanych,
        upowszechnianie dorobku intelektualnego PTTK w szczególności przez 
centralne jednostki specjalistyczne, regionalne pracownie krajoznawcze 
oraz muzea PTTK,
        działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i 
dziedzictwa kulturalnego oraz krzewienia idei zachowania tych wartości 
dla przyszłych pokoleń,
        popieranie działań sprzyjających utrwalaniu cech charakterystycznych 
poszczególnych regionów, stanowiących istotne elementy tożsamości 
narodowej mieszkańców Polski,
        kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi zajmującymi się turystyką,
        reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec organów 
władzy publicznej, w tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich 
regulacji prawnych oraz wykonywanie zadań zlecanych przez administrację 
rządową i samorządową, w tym związanych z wytyczaniem oraz 
znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych,
        udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom służącym 
rozwojowi turystyki i krajoznawstwa.
    PTTK w szczególności:
        umożliwia turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w oddziałach PTTK 
i korzystanie w pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności,
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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

        rozwija turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach,
        organizuje i prowadzi obsługę wycieczek oraz innych imprez 
turystycznych i krajoznawczych,
        rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu w 
powiązaniu z imprezami turystycznymi,
        wytycza i znakuje szlaki turystyczne, konserwuje ich oznakowanie oraz 
prowadzi ich ewidencje,
        kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno-
krajoznawcze, nadaje uprawnienia kwalifikacyjne,
        kształci i doskonali nauczycieli w zakresie przygotowania do realizacji 
celów i zadań statutowych PTTK,
        ustanawia i nadaje odznaki turystyczne oraz krajoznawcze,
        organizuje oraz popiera działania zmierzające do zabezpieczenia, 
ochrony i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski, 
między innymi przez działalność wydawniczą, inicjowanie, zakładanie i 
prowadzenie muzeów, zbiorów, bibliotek, pracowni krajoznawczych, itp.,
        rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem 
oraz kształtuje obyczajowość turystyczną,
        dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci 
turystyki i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W okresie sprawozdawczym organizacja prowadziła działalność w niezwykle ograniczonym zakresie z powodu obostrzeń 
pandemicznych. Działalność ta , poza kursem przewodnickim, w zasadzie odbywała się tylko latem 2020 i objęła kilkadziesiąt 
rajdów pieszych, wycieczek rowerowych oraz spływów kajakowych. Działalność w skali znanej z lat poprzednich, w których 
organizowane było kilkaset imprez rocznie była nie do osiągnięcia. Mimo pandemii trwał kurs przewodnicki. Zaczął się w sposób 
tradycyjny, jednak ograniczenia pandemiczne spowodowały konieczność zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym. Po 
kilkutygodniowej przerwie wznowione zostały zajęcia, ale w trybie zdalnym przez komunikator internetowy. Kurs zakończył się 
egzaminem teoretycznym i praktycznym w dwóch ośrodkach (Elblągu i Olsztynie), nowymi osobami zasilona została kadra tych 
dwóch oddziałów PTTK. Aby utrzymać więzi miedzy członkami PTTK w kołach i klubach w okresie zimowym, z racji niemożności 
tradycyjnych spotkań klubowych, organizowane były spotkania on-line, w tym także doroczne szkolenia dla przewodników już 
mających uprawnienie (podnoszenie kwalifikacji). W pewnym stopniu pozwoliło to otrzymać więzi społeczne. Ważnym 
elementem działalności rocznej było prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej na zlecenie Urzędu Miasta w Olsztynie. 
Znakarze Oddziału WM PTTK , jak co roku, wykonywali też zadania monitoringu szlaków turystycznych pod katem stanu 
oznakowania, którymi oddział administruje oraz renowacji oznakowania i wytyczania nowych szlaków. Sumując - działalność 
oddziału była prowadzona na miarę istniejących możliwości.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

miłośnicy turystyki, turystyki aktywnej i krajoznawstwa, jednostki samorządu terytorialnego, 
inne organizacje sektora NGO

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

1500

5

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

Szerzenie wiedzy krajoznawczej i zachęcanie do 
uprawiania turystyki aktywnej i czynnego 
krajoznawstwa w różnych grupach wiekowych, 
od najmłodszych dzieci po seniorów przez 
organizacje imprez turystycznych w miejscu 
zamieszkania i najbliższej okolicy. Z powodów 
pandemicznych działalność ta była w okresie 
sprawozdawczym mocno ograniczona w 
porównaniu do ubiegłych lat i odbywała się 
głównie w lecie roku 2020. Prowadzenie spotkań 
krajoznawczych i szkoleń dla podwyższenia 
wiedzy krajoznawczej, z racji pandemii w wersji 
on-line.

93.29.Z 3 500,00 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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7 754,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 60 000,00 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) 210 594,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 202 701,01 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 139,09 zł

e) pozostałe przychody 7 754,89 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 547,87 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

60 000,00 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:

12 547,87 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 130 293,12 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 -12 444,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 7 754,00 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: 215 145,82 zł 7 754,00 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

215 145,82 zł 7 754,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

1 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)

0,30 etatów

25 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

903 osób fizycznych

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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2.2. 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)

25 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

25 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 81 176,42 zł

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

81 176,42 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)  

2 600,00 zł

17 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)

17 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 17 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

17 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 585,42 zł

3 585,42 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 77 591,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 81 176,42 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)

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) 

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

1 Prowadzenie Miejskiej 
Informacji Turystycznej w 
Olsztynie

realizacja zapisu statutowego o 
zadaniach Towarzystwa w 
upowszechnianiu wiedzy 
krajoznawczej i szerzeniu 
zainteresowań turystycznych i 
krajoznawczych

Urząd Miasta w Olsztynie 60 000,00 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

2 600,00 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 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

Marian Jurak, Alicja Opalińska 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

2021-10-13
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