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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica KRAKOWSKIE 
PRZEDMIEŚCIE

Nr domu 30 Nr lokalu 1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-927 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228261794

Nr faksu E-mail ptg@uw.edu.pl Strona www www.ptgeo.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-10-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00080406900000 6. Numer KRS 0000110860

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

Antoni Jackowski Przewodniczący PTG TAK

Wioletta Kamińska Zastępca 
Przewodniczącego PTG

TAK

Urszula Myga-Piątek Zastępca 
Przewodniczącego PTG

TAK

Przemysław Śleszyński Zastępca 
Przewodniczącego PTG

TAK

Tomasz Wites Sekretarz ZG PTG TAK

Wioletta Szymańska Zastępca Sekretarza ZG 
PTG

TAK

Marcin Mazur Skarbnik ZG PTG TAK

Tomasz Napierała Zastępca Skarbnika ZG 
PTG

TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Towarzystwa jest:
1) działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii;
2) integracja środowiska geografów;
3) podnoszenie społecznego prestiżu geografii i wykorzystania wiedzy 
geograficznej;
4) upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej wiedzy 
geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju i świata;
5) krzewienie zastosowań geografii w życiu społeczno-gospodarczym i 
ochronie środowiska, w tym szerzenie zasad prawidłowego 
gospodarowania w środowisku przyrodniczym oraz rozwoju regionalnym i 
lokalnym;
6) pielęgnowanie i upowszechnianie geografii w tradycji narodowej i 
regionalnej, świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturowej oraz 
wychowaniu patriotycznym;
7) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków 
Towarzystwa oraz promocji zatrudnienia geografów;
8) wspieranie osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych 
członków Towarzystwa, w tym w zakresie innowacyjności oraz działalności 
wspomagającej zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów oraz na rzecz 
wspólnot i społeczności lokalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Teresa Sadoń-Osowiecka Przewodnicząca 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTG

TAK

Iwona Piotrowska Zastępca 
Przewodniczącej 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTG

TAK

Anna Bilik Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTG

TAK

Iwona Jażewicz Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTG

TAK

Jacek Potocki Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTG

TAK

Paweł Szymański Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTG

TAK

Monika Wesołowska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTG

TAK
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Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
2) podejmowanie podróży i wypraw badawczych oraz wycieczek 
naukowych w kraju i za granicą, a także wspieranie krajoznawstwa;
3) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz 
podmiotami gospodarczymi i osobami prywatnymi;
4) współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i 
zawodowymi oraz podmiotami i organizacjami gospodarczymi w kraju i za 
granicą w zakresie rozwoju nauki, dydaktyki i praktycznych zastosowań 
geografii;
5) organizowanie kongresów, konferencji, warsztatów itp. imprez o 
charakterze naukowym, praktycznym i dydaktycznym;
6) organizowanie wykładów oraz dyskusji naukowych i popularyzacyjnych, 
pokazów audiowizualnych oraz stosowanie innych form szerzenia wiedzy 
geograficznej;
7) wydawanie publikacji o charakterze naukowym, edukacyjnym, 
stosowanym i popularyzacyjnym;
8) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliograficznych, 
kartograficznych, historycznych itp.;
9) organizowanie wystaw i przeglądów dorobku naukowego, 
zawodowego, dydaktycznego, itp.;
10) organizowanie konkursów, w tym olimpiad szkolnych oraz konkursów 
prac magisterskich i doktorskich w zakresie wiedzy geograficznej i 
powiązanych dziedzin (gospodarowania przestrzenią, ochrony środowiska 
itp.);
11) przygotowywanie fachowych opinii i ekspertyz dla władz i instytucji 
oraz podmiotów gospodarczych w zakresie zagadnień będącym 
przedmiotem geografii i jej zastosowań;
12) inicjowanie i tworzenie komisji, zespołów zainteresowań itp., a także 
pomoc w pracach studenckich i szkolnych kół naukowych geografii i 
dziedzin pokrewnych;
13) udzielanie rekomendacji i patronatów dla przedmiotów materialnych, 
usług, konferencji, inicjatyw itp. zgodnych z celami Towarzystwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Popularyzacja wiedzy geograficznej poprzez odczyty, wykłady, pokazy slajdów, pokazy filmowe, 
konkursu wiedzy dla młodzieży szkolnej, organizacja wycieczek krajoznawczych realizowane w 
następujących Oddziałach Towarzystwa:

Częstochowski
• Wycieczki: (1) „Jurajskie odkrycia” Pilica – Smoleń – Podzamcze – Gród Birów – Skałki Rzędkowickie – 
Mirów – Grzęda Mirowska; (2) wycieczka piesza po Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą”.
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
• Współudział w organizacji konkursów dla szkół oraz wykładów we współpracy z Częstochowskim 
Oddziałem PTTK.
• 7 odczytów oddziałowych.

Gdański
• Wycieczki (1) „Jarem Raduni” Borkowo k/Żukowa – szlak wzdłuż Jaru Raduni – Babi Dół, wycieczka w 
ramach jubileuszu 70-lecia Gdańskiego Ośrodka Geograficznego i Dnia Geografa; (2) „Szlakami dolnej 
Wisły” Gdańsk – Tunel pod Martwą Wisłą – Przekop – śluza w Przegalinie – śluza Gdańska Głowa – 
Rybina – Tczew (Muzeum Wisły) – Gdańsk.
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej. 
• 8 odczytów oddziałowych.

Kartograficzny
• Współorganizacja konkursów: (1) IX Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu 
Kartografii i Geoinformacji; (2) XIII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego Prac dzieci im. 
Barbary Petchenik; (3) I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017.
• 7 seminariów oddziałowych.
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Katowicki
• Współorganizacja warsztatów z geografii społeczno-ekonomicznej, Cieszyn 4-6.07.2017
• Wycieczki: (1) Muzeum Śląskie w Katowicach (Koło w Rybniku); (2) Zawiercie – Kromołów – Zawiercie 
(Koło w Zawierciu); (3) Energia jądrowa – warsztaty dla uczniów w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w 
Krakowie (Koło w Gliwicach); (4) Warsztaty terenowe dla uczniów: Gdańsk – Sopot – Gdynia – Półwysep 
Helski – Hel (Koło w Bytomiu); (5) Warsztaty terenowe dla uczniów: Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych na przykładzie byłej kopalni Gliwice (Koło w Gliwicach); (6) Warsztaty terenowe dla 
uczniów: Odkrywamy miejsca nieznane i zapomniane na mapie Gliwic (Koło w Gliwicach); (7) Warsztaty 
terenowe dla uczniów w Parku Śląskim (Koło w Bytomiu); (8) Zawiercie – Łazy – Zawiercie (Koło w 
Zawierciu); (9) Warsztaty przyrodnicze dla uczniów w Centrum Ewolucji Człowieka w Krasiejowie (Koło 
w Gliwicach); (10) Beskid Śląski: Ustroń – Czantoria – Wisła (Koło w Bytomiu); (11) Rewitalizowane 
dzielnice Rybnika (Koło w Rybniku); (12) „Tropiciele węgla” – wycieczka do Sztolni Królowa Luiza w 
Zabrzu (Koło w Bytomiu)  
• Współorganizacja ośmiu konkursów dla uczniów:
- Finał Konkursu Wiedzy o Morzu Bałtyckim „Morze Bałtyckie z naszej perspektywy”(Koło w Bytomiu).  
- Z geografią za pan brat – quiz dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Geografa na WNoZ;
- XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima” (Koło w Rybniku).
- Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Złota Rybka” dla uczniów szkół podstawowych (Koło w 
Zawierciu).
- V edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o Krajach Nordyckich "Nordaliada" dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w Gliwicach pod patronatem Oddziału.
- Konkurs wiedzy o Francji dla uczniów gimnazjum w Goleszowie.
- Finał konkursu „Mapa topograficzna” dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Goleszowie.
- Konkurs dla uczniów szkół podstawowych w Goleszowie z okazji Roku Rzeki Wisły.
• Współorganizacja zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej, 11-12.02.2017 w Sosnowcu.
• Koordynacja XXV Dni Ziemi w szkołach Sosnowca.
• Warsztaty terenowe dla najlepszych olimpijczyków z województwa śląskiego: Sosnowiec – Błędów – 
Chechło – Klucze – Sosnowiec.
• Objęcie patronatem: (1) 28 Peneplena Travel Festival. XI Chorzowski Tydzień Podróży, organizowany 
przez Koło Geografów Peneplena w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie; (2) 
Interdyscyplinarnego ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjanych „Olimpiada 
Wiedzy o Górnym Śląsku”; (3) V Zagłębiowskiego Konkursu Geograficzno-matematycznego GEOMATI. 
(4) V Zagłębiowskiego Turnieju Młodych Odkrywców w Dąbrowie Górniczej – interdyscyplinarnego 
konkursu dla uczniów VI klas szkół podstawowych.
• 37 spotkań i odczytów oddziałowych.

Kielecki 
• Wycieczka na trasie G.Karczówka-G.Grabina i Dalnia-G.Brusznia-Białogon-Zalesie-G.Patrol.
•      Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
•      6 odczytów oddziałowych. 

Krakowski 
• Wycieczki: (1) Kraków – Racławice – Miechów – Charsznica – Kraków; (2) Kraków – Żylina – Kraków.
• Współpraca z II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w ramach 
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
• 18 odczytów oddziałowych.

Lubelski
• Współorganizacja „Międzynarodowego Dnia Ziemi” oraz „Ogólnopolskiego Dnia Geografa”.
• Wycieczki: (1) Powiśle – kraina sadów, ogrodów, winnic i róż, (2) Kreta – w poszukiwaniu skarbów 
natury i kultury  
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
• 19 odczytów oddziałowych.

Opolski
• Współorganizacja odczytów dla uczniów liceum i gimnazjum.
• Współorganizacja tematycznych obozów naukowych.

Poznański
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• Współuczestnictwo w organizacji (1) Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej; (2) 
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego „Obieżyświat”.
• Współorganizacja wystawy fotograficznej Marka Augustyniaka „Południowe Południe. Zapis rejsu na 
Falklandy, Południową Georgię i Półwysep Antarktyczny”. 
• Organizacja seminariów dla nauczycieli : (1) XLIII Olimpiada Geograficzna, (2) podczas konkursu 
„Obieżyświat”
• Współorganizacja warsztatów GIS dla uczniów liceum.
• Współorganizacja warsztatów meteorologicznych dla uczniów liceum.
• Organizacja konkursu malarskiego „Barwy Ziemi” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów.
• Honorowy patronat: (1) „GEOpraktyki, czyli studenckiej wyprawy do serca Eurazji – Kazachstanu”, (2) 
„Ekspedycja Amazońska 2017 – Rio Hondo”.
• 10 odczytów oddziałowych.

Radomski
• Wycieczki: (1) Rajd Integracyjny „Forest Party” w Puszczy Kozienickiej; (2) Włochy: Rzym, Wenecja, 
Padwa, Bolonia.
• Przeprowadzenie etapu finałowego konkursu „Z mapą dookoła świata” we współpracy z Radomskim 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
• Współorganizacja dwóch rajdów – Kozienicki Park Krajobrazowy.
• Spotkania klubowe w siedzibie Radomskiego Okręgu LOP.

Rzeszowski
• Wycieczki: (1) Bochnia i Zalipie; (2) Szwajcaria Saksońska i Północne Czechy. 
• Konkurs geograficzny „Odkryj świat z Poznaj Światem” (edycja XIV) dla uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego.
• Patronat nad IV edycją konkursu Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian organizowanego przez 
Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS. 
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
• 11 odczytów oddziałowych.

Słupski
• Wycieczki: (1) „Szlakiem pamięci po słupskiej nekropolii”. Przedsięwzięcie miało na celu uczczenie 
pamięci zmarłych profesorów i nauczycieli uczelni, w szczególności związanych z IGiSR. Organizator: dr 
hab. Prof. AP Iwona Jażewicz; (2) „Jodobranie w Kołobrzegu”; (3) „Jodobranie bis” – Kołobrzeg – 
warsztaty terenowe
• 6 spotkań  „Klubu Obieżyświata”, w trakcie których organizowane są konkursy geograficzno-
tematyczne dla młodzieży (736 osób).
• Prelekcja dr Krzysztofa Strzeleckiego do wystawy ze zbiorów kartograficznych Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku pt. „Plany Słupska i mapy Regionu Słupskiego XVIII-XX wiek” (12 osób).

Stalowowolski
• Wycieczki: (1) Kraków- Szlak Orlich Gniazd- Ojcowski Park Narodowy Dolinki Podkrakowskie; (2) 
Wyspy Liparyjskie; (3) spływ kajakowy po rzece Wieprz.
• Warsztaty terenowe (1) w Lasach Janowskich; (2) dla uczniów w gminie Pysznica. 
• Warsztaty komputerowe w ramach GISday.
• 6 odczytów i spotkań oddziałowych.

Szczeciński
• Współorganizacja Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
• Współorganizacja Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
• 15 odczytów oddziałowych.

Toruński
• Współorganizacja „VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowy z Zakresu Kartografii i 
Geoinformacji”
• Współorganizacja Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej.
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.
• 8 odczytów oddziałowych.

Warszawski
• Udział Oddziału w PIKNIKU NAUKOWYM organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Radio Bis, 3
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 czerwca 2017 r., Stadion Narodowy w Warszawie.
• 6 odczytów oddziałowych.

Wrocławski
• Wycieczka: Bogactwo przyrodnicze i kulturowe Krainy Wygasłych Wulkanów – Wrocław – Jawor – 
Myślibórz – Leszczyna – Wrocław.
• 21 odczytów oddziałowych (1120 osób)
• Patronat nad klasą o profilu geograficzno-ekonomicznym II ZSO w Opolu.
• Współuczestnictwo w organizacji Okręgowych Zawodów Olimpiady Geograficznej.

2. Przeprowadzenie XLIII Olimpiady Geograficznej.
Zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej odbyły się w Suwałkach w dniach 20-23 kwietnia 2017 r. 
W zawodach finałowych udział wzięło 118 zawodników, wszyscy zawodnicy uzyskali tytuł finalisty, 22 
zawodników zdobyło tytuł laureata Olimpiady Geograficznej. 

Lista laureatów Olimpiady Geograficznej
(w kolejności wg zdobytych punktów trzy pierwsze lokaty):
Daniel Dylewski, VIII LO, Warszawa, nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Cydejko
Adrian Krzemiński, III LO, Tarnów, nauczyciel geografii: mgr Marzanna Łabuz
Jakub Pypkowski, VI LO, Bydgoszcz, nauczyciel geografii: mgr Wojciech Olejniczak

3. Działania na rzecz rozwoju nauk geograficznych poprzez organizowanie konferencji naukowych:

• SOSNOWIECKIE FORUM DYSKUSYJNE NAUCZYCIELI GEOGRAFII, 25 marca 2017 r., Sosnowiec, Wydział 
Nauk o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki PTG, Komisja Edukacji Geograficznej PTG.
• IX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMACJI „MAPY TEMATYCZNE ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO”, 29-30 marca 2017 r., Wrocław, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, 
Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej, Komisja Geoinformatyki Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Geodetów 
Polskich, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji 
Przestrzennej, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii 
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
• OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: PROBLEMY I WYZWANIA GEOGRAFII KOMUNIKACJI; 6-7 
kwietnia 2017 r., Gdańsk, Oddział Gdański PTG, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Katedra Rozwoju 
Regionalnego, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii 
UG. 
• 30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”, 
Łódź-Spała, 20-22 kwietnia 2017 r., Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Nauk 
Geograficznych PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Badań nad Migracjami PAN, 
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Prognoz Polska 2000+ PAN,  Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,  Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
• Ogólnopolska Konferencja XXII Seminarium NOWE WYZWANIA WOBEC REGIONALIZACJI POLSKI, 11-
13 maja 2017, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ i Polska 
Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
• LARSS LOW ALTITUDE REMOTE SENSING SEMINAR, 25-26 maja 2017 r., Lublin, Oddział Lubelski PTG, 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Ecotech Complex UMCS.
• XL OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA „MAPA W SŁUŻBIE NAUKI”, 19-20 września 
2017 r., Wrocław, Oddział Kartograficzny PTG, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
• KRAJOBRAZ A ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA, 21-22 września 2017 r., Lublin-Nałęczów, Wydział Nauk o 
Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Lubelski PTG, 
Studenckie Koło Naukowe Planistów SmartCity).
• II INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM: KONFLIKTY W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ I 
ZASOBAMI ZIEMI, 28-29 września 2017 r., Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 
Oddział Katowicki PTG, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Górnośląski, Jarosław 
Badera Zasoby Naturalne). 
• SESJA POPULARNO-NAUKOWA „GRENLANDIA W 80. ROCZNICĘ POLSKIEJ WYPRAWY”, 6 października 
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2017 r., Wrocław, Oddział Wrocławski PTG, Klub Polarny PTG, Instytut Geografii i Rozwoju 
Regionalnego UW, „Ośrodek Pamięć i Przyszłość”, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.  
• 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych” 
połączona z 10. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, 9-10 października 2017, Kraków, Zakład 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 
Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.
• POMORSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY: MIJAJĄCE KRAJOBRAZY – POBRZEŻE SŁOWIŃSKIE, 14-15 
października 2017 r., Gdańsk, Oddział Gdański PTG, Instytut Geografii UG, Polskie Towarzystwo 
Limnologiczne, Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku, Pomorska Komisja Fotografii 
Krajoznawczej PTTK, Liga Ochrony Przyrody Okręg Gdański, Słowiński Park Narodowy, Pomorski Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku, Oddział Morski PTTK Gdynia.
• OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z OKAZJI ROKU RZEKI WISŁY: ZASOBY I PERSPEKTYWY 
GOSPODAROWANIA WODĄ W DORZECZU WISŁY, 16-17 listopada 2017 r., Toruń, Katedra Hydrologii i 
Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Komisja 
Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich.
• KONFERENCJA: NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ REFORMOWANEJ SZKOŁY, 24-25 listopada 2017 r., 
Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki PTG, Komisja Edukacji Geograficznej PTG.
• 33. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: PRZEMIANY STRUKTURALNE PRZEMYSŁU I USŁUG 
W UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH (33rd International Scientific Conference on Structural 
transformations of the Industry and Services in Spatial System), 4-5 grudnia 2017 r., Kraków, pod 
patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; organizatorzy: Zakład 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, PAN – Oddział w Krakowie.

4. Wydawanie publikacji naukowych

• Czasopismo Geograficzne, t. 87, z. 1-2/2017, PTG, Warszawa, ISSN 0045-9453.
• Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim t. 2, z. 1, 2/2017, Oddział Kartograficzny 
PTG, Warszawa, 290 s., ISSN 0324-8321.
• Polish Cartographical Review, t. 49, 1-4/2017, Oddział Kartograficzny PTG, Warszawa, 220 s, ISSN 
2450-6966.
• Teledetekcja Środowiska, dawniej Fotointerpretacja w Geografii, t. 53/2017, Oddział Teledetekcji i 
Geoinformatyki PTG, Warszawa, ISSN 0071-8076.
• Prace Komisji Geografii Komunikacji, t. 20 (1-3), 2017, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Katedra 
Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego ISSN 1426-5915, e-ISSN 2543-859X.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE 

• Czapiewski K., (red.), 2017, Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich, Studia Obszarów 
Wiejskich,  t. 46, Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne: Zespół Badań 
Obszarów Wiejskich Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, ISSN 1642-4689.
• Dej M., Sykala Ł. (red.), 2017, Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce, Studia 
Obszarów Wiejskich,  t. 48, Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne: Zespół 
Badań Obszarów Wiejskich Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, ISSN 1642-4689.
• Konopski M.(red.), 2017, Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich, Studia Obszarów 
Wiejskich, t. 45, Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne; Zespół Badań 
Obszarów Wiejskich Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, ISSN 1642-4689.
•  Mazur M. (red.), 2017, Zasoby lokalne w polityce terytorialnej, Studia Obszarów Wiejskich,  t. 47, 
Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne: Zespół Badań Obszarów Wiejskich 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia 
Nauk, ISSN 1642-4689.
• Marszelewski W. (red), 2017, Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły, 
Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, t. 4, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenie Hydrologów 
Polskich, Toruń, 209 s.
• Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 35: IZOLACJA I WYSPOWOŚĆ W KRAJOBRAZIE 
KULTUROWYM , red. Kupiec M. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, e-ISSN: 2391-5293.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
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województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

8800

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

• Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 36: KRAJOBRAZ - TRADYCJA, WYZWANIA, NOWOCZESNOŚĆ 
, red. Łapiński J., Mackoś-Iwaszko E., Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, e-ISSN: 2391-
5293.
• Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 37: PODZIAŁY REGIONALNE A KRAJOBRAZY. NOWE UJĘCIA I 
OCENY KRYTYCZNE ,red. Nita J., Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, e-ISSN: 2391-5293.
• Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 38: KRAJOBRAZ W PRAKTYCE I EDUKACJI, red. Plit J., 
Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, e-ISSN: 2391-5293.
• Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki / Structural 
changes in selected sectors of the economy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 
31(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii UP w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w 
Krakowie, Kraków, ISSN: 2449-903X.
• Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian 
gospodarczych / Development of local and regional systems in the process of economic transformation, 
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial 
Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, 
Instytut Geografii UP w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Kraków, ISSN: 2449-903X.
• Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój wybranych działów sektora usług / The development of 
selected branches of the services sector, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 
31(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii UP w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w 
Krakowie, Kraków, ISSN: 2449-903X.
• Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach 
gospodarczych / The development of industry in national and regional economic structures, Prace 
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial 
Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31 (4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, 
Instytut Geografii UP w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Kraków, ISSN: 2449-903X.
• Zioło Z., Borowiec-Gabryś M., 2017. Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. 
„Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych” / Structural Transformations of 
the Industry and Services in Spatial Systems”, Kraków-Warszawa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki 
Przestrzennej oraz Komisja Geografii Przemysłu PTG.
• Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Conditions for 
development of entrepreneurship, Przedsiębiorczość - Edukacja / Entrepreneurship - Education, 13, 
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP w Krakowie, przy 
współudziale Komisji Geografii Przemysłu PTG, Kraków, ISSN (wersji papierowej): 2083-3296, ISSN (on-
line): 2449-9048.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizacja konkursów 
i olimpiad szkolnych, w 
tym Olimpiady 
Geograficznej oraz 
Konkursu na Najlepsze 
Prace Magisterskie z 
Geografii. Łącznie 
zorganizowano ok. 15 
konkursów dla 
młodzieży szkolnej, a 
także warsztaty 
szkoleniowe i wykłady 
dla nauczycieli 
(Oddziały 
Częstochowski, 
Gdański, 
Kartograficzny, 
Katowicki, Krakowski, 
Lubelski, Olimpijski, 
Poznański, Radomski, 
Rzeszowski, 
Stalowowolski, 
Szczeciński, Toruński). 
Oddział Olimpijski w 
dniach 20-23 kwietnia 
2017 r. w Suwałkach 
zorganizował XLIII 
Olimpiadę Geograficzną 
oraz przeprowadził 
warsztaty szkoleniowe 
dla nauczycieli geografii 
oraz opiekunów 
zawodników.

94.12.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie 
odczytów popularno-
naukowych dla 
szerokiego kręgu 
odbiorców (łącznie 
przeprowadzono ok. 
180 odczytów), w tym 
w Oddziałach:
Częstochowski
• 7 odczytów 
oddziałowych (130 
osób).
Gdański
• 8 odczytów 
oddziałowych (111 
osób ).

Kartograficzny
• 7 seminariów 
oddziałowych (156 
osób).
Katowicki
• 37 spotkań i 
odczytów oddziałowych 

94.12.Z

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 9
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

(2020 osób).
Kielecki 
• 6 odczytów 
oddziałowych (160 
osób).
Krakowski 
• 18 odczytów 
oddziałowych.
Lubelski
• 19 odczytów 
oddziałowych (1164 
osoby).
Opolski
• Współorganizacja 
odczytów dla uczniów 
liceum i gimnazjum.
• Współorganizacja 
tematycznych obozów 
naukowych.
Poznański
• 10 odczytów 
oddziałowych (432 
osoby).
Radomski
• Spotkania klubowe w 
siedzibie Radomskiego 
Okręgu LOP.
Rzeszowski
• 11 odczytów 
oddziałowych (340 
osób).
Słupski
• 6 spotkań  „Klubu 
Obieżyświata”, w 
trakcie których 
organizowane są 
konkursy geograficzno-
tematyczne dla 
młodzieży (736 osób).
Stalowowolski
• 6 odczytów i spotkań 
oddziałowych (117 
osób). 
Szczeciński
• 15 odczytów 
oddziałowych (172 
osoby).
Toruński
• 8 odczytów 
oddziałowych (740 
osób)
Warszawski
• 6 odczytów 
oddziałowych (197 
osób)
Wrocławski
• 21 odczytów 
oddziałowych (1120 
osób)
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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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie 
konferencji naukowych. 
Łącznie zorganizowano 
lub współorganizowano 
15 konferencji. 
Zdecydowana 
większość konferencji 
miała cykliczny 
charakter. 
Działalność o profilu 
naukowym prowadzona 
była w Oddziałach 
(Gdańskim, 
Katowickim, Lubelskim, 
Kartograficznym, 
Toruńskim i w Klubie 
Polarnym oraz w 
Komisjach Towarzystwa 
(Edukacji Geograficznej, 
Geografii Osadnictwa i 
Ludności, Geografii 
Politycznej i 
Historycznej, Geografii 
Przemysłu, Krajobrazu 
Kulturowego, 
Hydrologicznej i 
Geografii Komunikacji).

94.12.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizacja wycieczek 
krajoznawczych i 
warsztatów 
terenowych. Łącznie 
zorganizowano ponad 
30 wycieczek. 
Najwięcej wycieczek 
zorganizował Oddział 
Katowicki PTG:
(1) Muzeum Śląskie w 
Katowicach (Koło w 
Rybniku); (2) Zawiercie 
– Kromołów – Zawiercie 
(Koło w Zawierciu); (3) 
Energia jądrowa – 
warsztaty dla uczniów 
w Instytucie Fizyki 
Jądrowej PAN w 
Krakowie (Koło w 
Gliwicach); (4) 
Warsztaty terenowe dla 
uczniów: Gdańsk – 
Sopot – Gdynia – 
Półwysep Helski – Hel 
(Koło w Bytomiu); (5) 
Warsztaty terenowe dla 
uczniów: Rekultywacja 
terenów 
poprzemysłowych na 
przykładzie byłej 
kopalni Gliwice (Koło w 
Gliwicach); (6) 
Warsztaty terenowe dla 
uczniów: Odkrywamy 
miejsca nieznane i 
zapomniane na mapie 
Gliwic (Koło w 
Gliwicach); (7) 
Warsztaty terenowe dla 
uczniów w Parku 
Śląskim (Koło w 
Bytomiu); (8) Zawiercie 
– Łazy – Zawiercie (Koło 
w Zawierciu); (9) 
Warsztaty przyrodnicze 
dla uczniów w Centrum 
Ewolucji Człowieka w 
Krasiejowie (Koło w 
Gliwicach); (10) Beskid 
Śląski: Ustroń – 
Czantoria – Wisła (Koło 
w Bytomiu); (11) 
Rewitalizowane 
dzielnice Rybnika (Koło 
w Rybniku); (12) 
„Tropiciele węgla” – 
wycieczka do Sztolni 
Królowa Luiza w Zabrzu 
(Koło w Bytomiu)

94.12.Z
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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) 1,264,967.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 644,645.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 355,027.73 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 7,407.21 zł

e) Pozostałe przychody 257,887.94 zł

0.00 zł

722,842.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54,841.04 zł

37,297.50 zł

17,543.54 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,422.16 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 722,842.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 485,862.68 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,072.77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 46,145.82 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 1,422.16 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 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: 1,163,098.19 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

642,572.23 zł 0.00 zł

308,881.91 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

55,197.85 zł

156,446.20 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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
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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: 

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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1,193.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

10.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 464,714.00 zł

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 464,714.00 zł

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

464,714.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 127,979.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 336,735.00 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)

340.00 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)

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

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

8,000.00 zł

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

1 XLIII Olimpiada Geograficzna Przeprowadzenie kolejnej edycji 
olimpiady

Ministerstwo Edukacji Narodowej 644,645.00 zł

2 Działalność 
upowszechniająca naukę - 
działalność wydawnicza

stworzenie anglojęzycznych 
wersji wydawanych publikacji ; 
digitalizacja publikacji i 
monografii naukowych w celu 
zapewnienia otwartego 
dostępu do nich przez sieć 
Internet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

78,197.00 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 (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)

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

Tomasz Wites /09.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1
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