
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. JAWORZNO

Powiat M. JAWORZNO

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość JAWORZNO Kod pocztowy 43-600 Poczta JAWORZNO Nr telefonu 

Nr faksu E-mail jaworzno@ptt.org.pl Strona www http://www.jaworzno.ptt.org.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-30

2009-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27749143400000 6. Numer KRS 0000068103

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

Sebastian Łasaj PREZES TAK

Grzegorz Pawelec WICEPREZES TAK

Arletta Drabiec SKARBNIK TAK

Kinga Zarębska SEKRETARZ TAK

Krzysztof Patrzałek CZŁONEK TAK

Zygmunt Haręza CZŁONEK 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

Grażyna Piotrowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bożena Kuźniak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Józef Bernisz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ JAWORZNO
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Oddział Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 2020 r. kontynuował dwudziesty rok działalności 
statutowej. Realizacja zadań skupiała się głównie na popularyzacji pieszej turystyki górskiej i zachęcaniu do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. W szczególności prowadzono działalność w zakresie organizacji wycieczek 
górskich, zarówno jednodniowych jak i wielodniowych, w których uczestniczyć mogli zarówno członkowie Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, jak i mieszkańcy miasta Jaworzna i pobliskich miast.
Pandemia koronawirusa, która wybuchła w Polsce w marcu 2020, wymusiła zmianę harmonogramu wycieczek. Na 
późniejsze lata trzeba było odłożyć planowany na czerwiec wyjazd w położone na pograniczu Czech, Niemiec i 
Austrii pasmo górskie Szumawa i wakacyjny wyjazd do Austrii w Taury.
Również wielkie plany świętowania XX-lecia naszego oddziału trzeba było dostosować do rygoru pandemicznego. 
Mimo wszystko część wydarzeń udało się bezpiecznie zrealizować. Przy współpracy z galerią handlową Galena 
zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną światowej sławy fotografa górskiego Karola Nienartowicza. Na jaworznickim 
rynku zorganizowaliśmy uroczystość, na którym uhonorowaliśmy osoby zasłużone dla powstania i rozwoju oddziału. 
Korzystając z gościnności jaworznickiej Biblioteki Głównej, zorganizowaliśmy również wystawę zdjęć naszego 
oddziału oraz wydaliśmy pamiątkowy album.
Członkowie Zarządu Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego prowadzą raz w tygodniu w czwartki 
w godzinach od 17:00 do 18:00 dyżury w siedzibie organizacji. Biuro zlokalizowane jest w budynku przy ul. 
Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie. Na tych spotkaniach Członkowie naszej Organizacji, mieszkańcy Jaworzna i wszyscy 
zainteresowani działalnością PTT zapoznać mogą się z planami wyjazdów, załatwić sprawy związane z 
członkostwem, jak również zaznajomić się z publikacjami wydawanymi przez Zarząd Główny lub inne oddziały PTT. 
W siedzibie można również zakupić książeczki m.in. Górskiej Odznaki Turystycznej PTT i Turystycznej Korony Tatr z 
PTT. Obok budynku znajduje się tablica informacyjna, gdzie na bieżąco zamieszczane są ogłoszenia o najbliższych 
wycieczkach i informacje o aktualnych wydarzeniach.
Oddział Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od 2009 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Dzięki uzyskanym w 2020 r. środkom finansowym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowano 
znaczną część wyjazdów organizowanych w ramach działalności turystyczno-krajoznawczej. Koszty dofinansowania 
pozostałych wycieczek pokrywane były z środków własnych Oddziału oraz składek członkowskich.
Działalność statutowa Oddziału realizowana jest poprzez organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych w 
różnorodne pasma górskie zarówno Polski oraz innych krajów europejskich takich jak Czechy, Słowacja czy Włochy. 
Oferta Oddziału Jaworzno adresowana jest do wszystkich zainteresowanych wyjazdami w góry, ale korzystają z niej 
przede wszystkim mieszkańcy Jaworzna i okolicznych miast. Szczegółowe informacje o planowanych i 
organizowanych wycieczkach zamieszczane są na tablicy informacyjnej, a także na stronach internetowych:
- www.jaworzno.ptt.org.pl,
- www.facebook.com/ptt.jaworzno.
Na stronach tych znajdują się również relacje z wydarzeń, a także galerie z zrealizowanych wycieczek i wyjazdów.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

1000

2

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-11 2



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 turystyka i krajoznawstwo W ramach działalności PTT realizowało cele statutowe 
przez działalność na rzecz: wysokiego poziomu wiedzy, 
kultury i kwalifikacji turystycznych wśród miłośników 
gór, związana z górami praca wychowawcza i 
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży , 
upowszechnianie takich form turystyki górskiej, które 
uczą i kształtują społecznie pożądane cechy charakteru i 
budują wrażliwość i zainteresowanie, stwarzają 
możliwość intelektualnej, społecznej oraz organizacyjnej 
aktywności członków, wspieranie działaności na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego gór, górskiego 
krajobrazu przyrodniczeo i kulturowego w jego 
nawarstwieniach historycznych oraz przeciwdziałanie 
szkodliwym wpływom turystyki masowej na stan 
zasobów przyrody górskiej, propagowanie akcji 
zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz 
innych odznak ustanowionych przez PTT i szkolenie 
przewodników GOT PTT. Zorganizowano 13 wyjazdów w 
góry w tym 12 jednodniowych oraz 1 wielodniowy, w 
których uczestniczyło łącznie 291 osób. Wycieczki 
odbyły się w 10 różnych pasmach górskich Polski i 
Słowacji. W ramach obchodów XX-lecia PTT Jaworzno 
zorganizowano wydarzenia kulturalne: wystawę 
fotografii górskiej znanego fotografa, wystawę fotografii 
oddziałowej, osobom o największych zasługach dla 
działalności oddziału wręczono pamiątkowe dyplomy.

1 400,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 23 644,40 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 turystyka i krajoznawstwo

W ramach działalności PTT realizowało cele 
statutowe poprzez organizowanie i prowadzenie 
wycieczek turystycznych jak też innych imprez 
odpowiadających celom statutowym.
Zorganizowano 13 wyjazdów w góry w tym 12 
jednodniowych oraz 1 wielodniowy, w których 
uczestniczyło łącznie 291 osób. Wycieczki odbyły 
się w 10 różnych pasmach górskich Polski i 
Słowacji. Uczestnicy organizowanych przez nas 
wycieczek górskich zdobywali punkty do odznak 
GOT PTT. W trakcie wycieczek jednodniowych 
zdobyliśmy następujące szczyty:
- Beskid Żywiecki – Polica (1369 m n.p.m.)
- Beskid Żywiecki – Krawców Wierch (1080 m 
n.p.m.)
- Orawicko-Witowskie Wierchy – Magurka 
Witowska (1232 m n.p.m.)
- Beskid Makowski – Koskowa Góra (867 m n.p.m.)
- Wielka Fatra – Drienok (1268 m n.p.m)
- Słowacki Raj – Wielky Kysel
- Tatry Wysokie – Rohatka (2288 m n.p.m.)
- Tatry Niżne – Drienok (1268 m n.p.m.)
- Tatry – Zawory, Gładka Przełęcz (1994 m n.p.m.)
- Tatry Zachodnie – Bystra (2248 m n.p.m.)
- Tatry Zachodnie – Siwy Wierch (1805 m n.p.m.)
- Mała Fatra – Velka Luka (1476 m n.p.m.).
W trakcie wycieczki wielodniowej zdobywaliśmy 
szczyty Beskidu Niskiego.

1 471,20 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 005,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 18 639,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,20 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 871,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 871,20 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5 005,20 zł

14 770,92 zł

0,00 zł

5 677,24 zł

0,28 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 453,64 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 809,24 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1 W ramach działalności PTT realizowało cele statutowe poprzez organizowanie i prowadzenie 
wycieczek turystycznych jak też innych imprez odpowiadających celom statutowym.
Zorganizowano 13 wyjazdów w góry w tym 12 jednodniowych oraz 1 wielodniowy, w których 
uczestniczyło łącznie 291 osób. Wycieczki odbyły się w 10 różnych pasmach górskich Polski, 
Słowacji.
Wycieczki jednodniowe:
- Beskid Żywiecki – Polica (1369 m n.p.m.)
- Beskid Żywiecki – Krawców Wierch (1080 m n.p.m.)
- Orawicko-Witowskie Wierchy – Magurka Witowska (1232 m n.p.m.)
- Beskid Makowski – Koskowa Góra (867 m n.p.m.)
- Wielka Fatra – Drienok (1268 m n.p.m)
- Słowacki Raj – Wielky Kysel
- Tatry Wysokie – Rohatka (2288 m n.p.m.)
- Tatry Niżne – Drienok (1268 m n.p.m.)
- Tatry – Zawory, Gładka Przełęcz (1994 m n.p.m.)
- Tatry Zachodnie – Bystra (2248 m n.p.m.)
- Tatry Zachodnie – Siwy Wierch (1805 m n.p.m.)
- Mała Fatra – Velka Luka (1476 m n.p.m.)
oraz jeden wyjazd wielodniowy:
- Beskid Niski.

W ramach obchodów XX-lecia PTT Jaworzno zorganizowano wydarzenia kulturalne: wystawę 
fotografii górskiej znanego fotografa, wystawę fotografii oddziałowej, osobom o największych 
zasługach dla działalności oddziału wręczono pamiątkowe dyplomy.

2 871,20 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 - dodatkowo podać 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-11 6



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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

65 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

6 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł
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VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sebastian Łasaj, Arletta Drabiec. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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