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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-07

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

2002-05-08

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

Urszula Myga-Piątek Przewodnicząca TAK

Małgorzata Mazurek Zastępczyni 
Przewodniczącej

TAK

Zbigniew Podgórski Zastępca 
Przewodniczącej

TAK

Tomasz Wites Zastępca 
Przewodniczącej

TAK

Tomasz Napierała Sekretarz Zarządu 
Głównego

TAK

Agnieszka Latocha Zastępczyni Sekretarza 
Zarządu Głównego

TAK

Andrzej Soczówka Skarbnik Zarządu 
Głównego

TAK

Małgorzata Flaga Zastępczyni Skarbnika 
Zarządu Głównego

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)                       

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.

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

TAK

Iwona Piotrowska Zastępczyni 
Przewodniczącej 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Bilik Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Adam Hibszer Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Jażewicz Członkini Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Nagrody i wyróżnienia
W 2020 roku godnością Członka Honorowego PTG zostali wyróżnieni: Elżbieta Kardaszewska (O/Lubelski), Stanisław 
Lewandowski (O/Toruński) i Zdzisław Preisner (O/Toruński). Medal PTG otrzymali: Leon Andrzejewski (O/Toruński), Anita 
Bokwa (O/Krakowski), Daniela Szymańska (O/Toruński) i Jerzy Wrona (O/Krakowski). Złotą odznaką PTG zostali wyróżnieni: 
Konrad Czapiewski (O/Warszawski), Maria Fajer (O/Katowicki), Renata Krukowska (O/Lubelski), Kazimierz Krzemień 
(O/Krakowski), Sławomir Kurek (O/Krakowski), Izabella Łęcka (O/Warszawski), Beata Maciejewska (O/Warszawski), Małgorzata 
Mazurek (O/Poznański), Katarzyna Mięsiak-Wójcik (O/Lubelski), Przemysław Mroczek (O/Lubelski), Aneta Musiał-Foryś 
(O/Katowicki), Iwona Piotrowska (O/Poznański), Tomasz Rachwał (O/Krakowski), Marek Ruman (O/Katowicki), Małgorzata 
Sperczyńska-Mitreva (O/Częstochowski), Przemysław Śleszyński (O/Warszawski), Marek Więckowski (O/Warszawski), Robert 
Wiluś (O/Łódzki) i Tomasz Wites (O/Warszawski).

Olimpiada Geograficzna
W roku szkolnym 2019-2020 odbyła się XVLI Olimpiada Geograficzna. Do pierwszego etapu zgłosiło się 1942 uczniów z 415 
szkół. Największa liczba uczestników zawodów okręgowych pochodziła z następujących szkół: III LO w Gdyni (24 uczniów), II LO 
w Warszawie (19 uczniów), V LO w Krakowie (18 uczniów), LO KTK w Bielsku-Białej (17 uczniów), I LO w Łodzi (15 uczniów), LO 
Sióstr Prezentek w Rzeszowie (13 uczniów), XIV LO we Wrocławiu (13 uczniów). Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, 
zgodnie z wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2020 r., zawody finałowe XLVI Olimpiady Geograficznej 
zaplanowane na 16-19 kwietnia 2020 r. w Gdyni nie odbyły się. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani decyzją Komitetu Głównego 
do zawodów finałowych uzyskali tytuł finalisty XLVI Olimpiady Geograficznej. Najwyższą punktację otrzymali:
- Szymon Mol z LO KTK w Bielsku-Białej, uczeń mgr. Marka Wójtowicza,
- Patryk Mitka z I LO w Krakowie, uczeń mgr. Andrzeja Szostka,
- Szymon Kłapiński z II LO w Wałbrzychu, uczeń mgr Anny Wojtowicz.

Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii PTG
W 2020 roku odbyła się XXXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 
Sąd konkursowy pracujący pod kierunkiem dr hab. Elwiry Żmudzkiej, prof. UW, przyznał nagrody jak następuje:
- I Nagroda ex aequo: Tomasz Grzyb, praca Dziedzictwo kulturowe prawosławia jako element atrakcyjności krajobrazu 
pogranicza, Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun 
dr hab. Sylwia Kulczyk
- I Nagroda ex aequo: Zofia Jabs, praca Uwarunkowania i kierunki przekształceń dawnych pól ornych po wysiedleniach lat 40. XX 
wieku w Beskidach, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 
opiekunowie dr Alina Gerlée, dr Andrzej Affek (PAN)
- II Nagroda: nie przyznano
- III Nagroda: Paulina Mareczka, praca Charakterystyka warstw powierzchniowych na wybranych skalnych materiałach 
budowlanych na Zamku Królewskim na Wawelu, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, Wydział 
Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun dr hab. Wanda Wilczyńska-
Michalik, prof. UP
- Wyróżnienie: Magdalena Ożgo, praca Częstość i intensywność występowania posuch atmosferycznych w południowo-
wschodniej części Lubelszczyzny (2000-2014), Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun prof. dr hab. Bogusław Kaszewski

Monografie wydane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2020 r. lub przygotowane przy kluczowym udziale Członków 
PTG
- Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018. (2020). Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. 
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. (Zarząd Główny)
- Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. (2020) Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN. (Zarząd Główny)
- Edukacja geograficzna – ku kształceniu poszukującemu. (2020). Red. Irena Dybska-Jakóbiewicz, Elżbieta Szkurłat. Prace 
Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej PTG t. 10. Poznań-Warszawa: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. (Komisja 
Edukacji Geograficznej)
- Ner. Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki. (2020). Red. Paweł Jokiel, Adam Bartnik. Łódź: Wydawnictwo UŁ. (Komisja 
Hydrologiczna)
- Region and Regionalism: The Role of the State in the Era of Globalization. (2019, ukazało się w 2020 r.). Red. Marek 
Sobczyński, Krystian Heffner. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej t. 8. Łódź: Wydawnictwo UŁ. (Komisja Geografii 
Politycznej i Historycznej)
- Wody Wielkopolski. (2020). Red. Adam Choiński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (Komisja Hydrologiczna)
- Wrzesiński D., Graf R, Perz A., Plewa K. (2020). Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i 
kierunki badań. Studia i Prace z Geografii t. 83. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. (Komisja Hydrologiczna)
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Czasopisma wydawane lub współwydawane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2020 r.
- Czasopismo Geograficzne (Zarząd Główny)
- Biuletyn Polarny (Klub Polarny)
- Okólnik TD. Biuletyn Informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Oddział 
Teledetekcji i Geoinformatyki)
- Polish Cartographic Review (Oddział Kartograficzny)
- Prace Komisji Geografii Komunikacji (Komisja Geografii Komunikacj)
- Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG (Komisja Geografii Przemysłu)
- Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (Komisja Krajobrazu Kulturowego)
- Przedsiębiorczość – Edukacja (Komisja Geografii Przemysłu)
- Studia Obszarów Wiejskich (Studia Obszarów Wiejskich)
- Teledetekcja Środowiska (Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki)
- Warsztaty z geografii turyzmu (Komisja Geografii Turyzmu)

Projekty realizowane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2020 r. ze środków zewnętrznych
- Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie wydawania czasopism naukowych: Prace Komisji Krajobrazu 
Kulturowego (K / Krajobrazu Kulturowego), Prace Komisji Geografii Przemysłu i Przedsiębiorczość-Edukacja (K / Geografii 
Przemysłu).
- Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację XLVI i XLVII Olimpiady Geograficznej (Zarząd Główny).
- Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka na wydanie książki pt. „Księga 
Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018” (Zarząd Główny).
- Grant ufundowany przez Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie na wydanie 
opracowania pt. „Geograficzne uwarunkowania i czynniki rozwoju krajów wyszehradzkich” (Zarząd Główny).
- Grant w ramach konkursu Edukacja Globalna 2020 dla projektu pt. „Zrównoważone miasta Południe i Północy – nasza 
przyszłość” (O / Warszawski). 

Aktywność Oddziałów PTG:
- O/Częstochowski - Spotkanie organizacyjne XIX Nauczycielskiego Obozu Wędrownego (Zbigniew Tarnowski)
- O/Częstochowski - Wybrane obszary chronione i parki narodowe Stanów Zjednoczonych (Janusz Nierzwicki)
- O/Częstochowski - Obiekty sakralne w krajobrazie Częstochowy (Urszula Gospodarek)
- O/Częstochowski - Sieć rzeczna na terenie miasta Częstochowy (prelekcja doa uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Częstochowie)
- O/Częstochowski - Spacer po Starym Mieście
- O/Częstochowski - Dzielnica Podjasnogórska
- O/Częstochowski - Warta poznania warta
- O/Częstochowski - Zamek w Olsztynie. Święto Szlaku Orlich Gniazd - Juromania
- O/Częstochowski - Zakończenie lata. Rezerwat Sokole Góry
- O/Częstochowski - Współpraca z Regionalnym Oddziałem PTTK przy opracowaniu i realizacji oferty wycieczek krajoznawczych
- O/Gdański - Śladami polskości na zachodniej Ukrainie (Alicja Wrzosek)
- O/Gdański - W bałkańskim tyglu - geograficzna różnorodność krajów byłej Jugosławii (Marek Dąbrowski)
- O/Gdański - Torfowiska - zagrożenia i potrzeba ochrony
- O/Kartograficzny - Problemy przetwarzania i publikacji danych dla Internetowego Atlasu Polski Niepodległej (Andrzej 
Głażewski, Paweł J. Kowalski)
- O/Kartograficzny - XII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji
- O/Kartograficzny - Polish Cartographic Review
- O/Katowicki - Śląski Festiwal Nauki. Warsztaty pt. Nie straszny nam wulkan! (Marta Chmielewska)
- O/Katowicki - III Festiwal Podróżniczy w Kennedym. Prelekcje oraz warsztaty dla uczniów: Moja wietnamska podróż; Francja; 
Jak wykonać model wieży Eiffla?; Lawendowe pola; Croissant, brie, bagietka, tarta - czyli to, co Francuzi lubią najbardziej 
(Barbara Włochowicz, Justyna Przepadło, Marta Guja)
- O/Katowicki - Wykład dla uczniów I LO w Rybniku pt. Zapisane w krajobrazie… dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska (Marta 
Chmielewska)
- O/Katowicki - Wykład dla uczniów I LO w Rybniku pt. Przeszłość spleciona z przyszłością - w służbie archeologii (Magdalena 
Przysiężna-Pizarska)
- O/Katowicki - Wykłady dla nauczycieli - zawody okręgowe Olimpiady Geograficznej: Zastosowanie technologii 
geoinformacyjnych na lekcjach geografii; Aktualne problemy demograficzne i gospodarcze GZM (Michał Ciepły, Sławomir Sitek)
- O/Katowicki - Wykład dla olimpijczyków pt. Metropolie w przestrzeni geograficznej (Elżbieta Zuzańska-Żyśko)
- O/Katowicki - Prelekcja pt. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (Marta Chmielewska)
- O/Katowicki - Prelekcja pt. Złombol - przygoda na skraju absurdu (Krzysztof Klimiuk)
- O/Katowicki - Wykład dla uczniów I LO w Rybniku pt. Opowiedzieć miasto… obudzić miejsce (Maria Stachowicz-Polak)
- O/Katowicki - Prelekcja pt. Iran, fascynujący kraj (Dariusz Karolczyk)
- O/Katowicki - Prelekcja pt. Niesentymentalna podróż. O życiu zapisanym przez bytomiankę ze Zbaraża (Anna Meiser)
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- O/Katowicki - Prelekcja pt. Afryka mało obiektywnie (Tomasz Bazan)
- O/Katowicki - Prelekcje w ramach świątecznego spotkania członków Oddziału: Święta do góry nogami - Australia; Święta pod 
osłoną nocy polarnej - Spitsbergen (Karolina Pigula; Dariusz Ignatiuk)
- O/Katowicki - Konkurs: Nordaliada
- O/Katowicki - Zawody Okręgowe XLVI Olimpiady Geograficznej
- O/Katowicki - Konkurs ekologiczny
- O/Katowicki - Konkurs geograficzno-turystyczny dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych
- O/Katowicki - Konkurs geograficzno-turystyczny dla uczniów klas 1 szkół ponadpodstawowych (I LO w Cieszynie)
- O/Katowicki - Konkurs geograficzno-turystyczny dla uczniów klas 1 szkół ponadpodstawowych (ZSEG w Cieszynie)
- O/Katowicki - Konkurs świąteczny - prezentacja o wiosce św. Mikołaja
- O/Katowicki - Warsztaty edukacyjne - Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach - Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach
- O/Katowicki - Opole i Odra - wpływ wód płynących na życie i gospodarkę miasta i rzeki. Warsztaty z hydrologii, gospodarki 
wodnej i ochrony wód
- O/Katowicki - Olza - rzeka pogranicza - dzieli czy łączy?
- O/Katowicki - Innowacja pedagogiczna "Mój Region" (Małgorzata Małek)
- O/Katowicki - Kalendarz Goleszowski 2021. Słowenia (Henryk Mróz)
- O/Kielecki - Prelekcja pt. Islandia - fascynująca wyspa (Irena Dybska-Jakóbkiewicz)
- O/Kielecki - Prelekcja pt. Grenlandia - kraina wiecznej zimy (Irena Dybska-Jakóbkiewicz)
- O/Kielecki - Zawody Okręgowe XLVI Olimpiady Geograficznej
- O/Kielecki - Tydzień Geomorfologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
- O/Klub Polarny - Biuletyn Polarny
- O/Krakowski - Węgry mniej znane (Jakub Taczanowski)
- O/Krakowski - Herbata z mlekiem, jaka? - w zimie, w Ladakh (Janusz Górecki)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Jordania - kraj, ludzie, atrakcje turystyczne (Stanisław Kusiak)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Kolumbia - kraina El Dorado? (Katarzyna Mięsiak-Wójcik)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Dylematy polityki demograficznej i społecznej na Ukrainie (Wiktori Pantylej)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Dwa spojrzenia na Uzbekistan (Małgorzata Stanicka, Sylwester Wereski)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Kurdowie - naród bez państwa (Mieczysław Puzewicz)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina (Józef Superson, Piotr Demczuk, Jan Reder)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Kajakiem przez tajgę i tundrę: Śladami Aleksandra Czekanowskiego OLENIOK 2019 (Damian 
Wojciechowski)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Od Odessy do delty Dunaju (Tadeusz Palmowski)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Na dachu Persji, czyli wyprawa w góry Elbrus i na Demawend (Jacek Podkościelny)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Chile - najdłuższy kraj świata (Wojciech Lewandowski)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Moja Aconcagua (Jacek Bury)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Izrael - państwo atrakcyjne (Stanisław Kusiak)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Niezwykła przyroda północno-wschodniej Skandynawii (Miłosz Huber)
- O/Lubelski - Odczyt pt. Ladakh - sacrum i profanum (Joanna Lewandowska)
- O/Lubelski - Zawody Okręgowe XLVI Olimpiady Geograficznej
- O/Łódzki - The 17th International "Lodz" Conference on Political Geography - Rivers in the lives of nations in their economy 
and politics
- O/Łódzki - Wielka Lekcja Geografii
- O/Łódzki - Akcja Senior (pomoc "geoseniorom" w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19)
- O/Olimpijski - Konkurs na plakat promujący XLVII Olimpiadę Geograficzną
- O/Olimpijski - Konkurs na aplikację mapową Story Maps (wspólnie z ESRI Polska)
- O/Poznański - Seminarium naukowe dla nauczycieli podczas Zawodów Okręgowych XLVI Olimpiady Geograficznej
- O/Poznański - Białoruś - fakty i mity (Małgorzata Buda)
- O/Poznański - Rwanda - National Parks and based nature tourism potential (Alina Zajadacz, Josepha Uwamahoro)
- O/Poznański - Liga Geograficzna w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 (Ilona Potocka)
- O/Poznański - Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin (Tomasz Karasiewicz)
- O/Poznański - Torfowiska i zmiany klimatu - między wodą i ogniem (Mariusz Lamentowicz)
- O/Poznański - Suburbanizacja. Uciec z miasta jak najbliżej (Tomasz Kaczmarek)
- O/Poznański - Szlak jak rys Wielkopolan - o koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej (Andrzej Gulczyński, Filip 
Kaczmarek, Agnieszka Niezgoda, Alina Zajadacz)
- O/Radomski - Konkurs "Najlepszy Geograf Szkoły"
- O/Radomski - Poleski Park Narodowy
- O/Radomski - Garb Gielniowski
- O/Radomski - Góry Świętokrzyskie
- O/Radomski - Śnieżka - Święto Ludzi Gór
- O/Radomski - Pionki - Czarnolas - Janowiec
- O/Rzeszowski - Tatarzy polscy na Podlasiu (Krzysztof Szpara)
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- O/Rzeszowski - Czarnobyl jako atrakcja turystyczna (Małgorzata Skulimowska)
- O/Rzeszowski - Ukraińskie Karpaty Wschodnie (Krzysztof Szpara)
- O/Rzeszowski - Środowisko przyrodnicze Bieszczadów (Krzysztof Szpara)
- O/Rzeszowski - Questing - metoda odkrywania dziedzictwa (Teresa Mitura)
- O/Rzeszowski - Webquesting w dobie nauczania zdalnego (Joanna Wład-Michalik)
- O/Rzeszowski - Peru, Chile i Boliwia na trasie warsztatów geomorfologicznych (Piotr Gębica)
- O/Rzeszowski - Zajęcia terenowe w edukacji studentów WSiZ w Rzeszowie (Krzysztof Szpara)
- O/Rzeszowski - Zawody Okręgowe XLVI Olimpiady Geograficznej
- O/Stalowowolski - Egzamin maturalny z geografii dla klas dwujęzycznych - zadania w języku angielskim (Jerzy Srugalski)
- O/Stalowowolski - Podsumowanie wyników matury z geografii w 2019 r. Analiza jakościowa zadań maturalnych (Jolanta 
Biłgoras)
- O/Stalowowolski - Spacer po wulkanicznej wyspie Santorini i wspinaczka górska w Wąwozie Samaria - wspomnienie lata 
(Urszula Błądek)
- O/Stalowowolski - Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe w Radomyślu nad Sanem (Patryk Kozłowski)
- O/Stalowowolski - Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe fragmentu gminy Zaklików i Lasów Janowskich na przykładzie 
jednodniowej wycieczki rowerowej (Weronika Pęzioł)
- O/Stalowowolski - Prezentacja aplikacji mapowej. IX Przedmiotowe Warsztaty Matematyczno-Geograficzno-Językowe Benelux 
2019 (Wojciech Pamuła)
- O/Stalowowolski - Shalom Izrael - tajemniczy świat Żydów Chasydzkich (Jolanta Biłgoras)
- O/Stalowowolski - Łączenie pracy zdalnej z podróżowaniem (Aleksandra Wnuk)
- O/Stalowowolski - Promowanie narzędzi GIS na lekcjach online z geografii
- O/Stalowowolski - Ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi - Obiekty UNESCO na świecie. warsztaty online z tworzenia 
aplikacji mapowej Story Map Tour
- O/Stalowowolski - Good Morning Wietnam. Prezentacja zdjęć i wspomnienia z wycieczki objazdowej po Wietnamie
- O/Stalowowolski - Warsztaty online pt. Analiza aplikacji Operations Dashboard. COVID-19 w programie ArcGIS Online
- O/Stalowowolski - Regiony i ośrodki turystyczne krajów azjatyckich. Spotkanie z podróżnikiem
- O/Stalowowolski - Izrael. Stała wystawa zdjęć
- O/Stalowowolski - Warsztaty terenowe w krajach Beneluxu. Stała wystawa zdjęć
- O/Szczeciński - Zawody Okręgowe XLVI Olimpiady Geograficznej
- O/Szczeciński - Zawody Okręgowe VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki - XI Seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN pt. Zastosowania teledetekcji w leśnictwie in 
memoriam Prof. Wojciech Bychawski
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki - Okólnik TD. Biuletyn Informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki - Teledetekcja Środowiska
- O/Toruński - Konferencja pt. Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji geograficznej - ich kształtowanie i ocenianie
- O/Toruński - Prelekcja i panel duskusyjny ze studentami WNoZiGP UMK pt. Z ERASMUSEM przez Europę+ (Sylwia Pindral, 
Paulina Śmigelska, Marcelina Reda, Sylwia Kwietniewska)
- O/Toruński - Wyspy rozsiane po Świecie. Raj na Ziemi? (Dorota Chylińska)
- O/Toruński - Big Data - Wielki Brat patrzy (Krzysztof Najman)
- O/Toruński - Konkurs Fotograficzny "Polska Zagranica"
- O/Toruński - Toruń - Chrystkowo - Chełmno - Toruń
- O/Toruński - Toruń - Nieszawa - Toruń
- O/Toruński - Toruń - Gądecz - Gruczno - Chrystkowo - Linje - Toruń
- O/Warszawski - Warsztaty pt. Zrównoważone miasta Południa i Północy - nasza przyszłość. Warsztaty w I LO w Kolnie (2 
spotkania)
- O/Warszawski - Warsztaty pt. Zrównoważone miasta Południa i Północy - nasza przyszłość. Warsztaty w LX LO w Podkowie 
Leśnej
- O/Warszawski - Warsztaty pt. Zrównoważone miasta Południa i Północy - nasza przyszłość. Warsztaty w LO w Tłuszczu
- O/Warszawski - Warsztaty pt. Zrównoważone miasta Południa i Północy - nasza przyszłość. Warsztaty w LO w Łochowie
- O/Warszawski - Australia - podróż do kraju w dole globu (Grzegorz Borowski)
- O/Warszawski - Krótka wizyta na egzotycznej wyspie (Stefan Kałuski)
- O/Wrocławski - Rzeźbiarze Ziemi - ruchy masowe. II LO Opole, klasa III (Filip Duszyński)
- O/Wrocławski - Rzeźbiarze Ziemi - ruchy masowe. II LO Opole, klasa II (Filip Duszyński)
- O/Wrocławski - Rzeźbiarze Ziemi - ruchy masowe. II LO Opole, klasa I (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Rzeźbiarze Ziemi - lodowce i lądolody. II LO Opole, klasa III (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Kim jest podróżnik i jakie są z tego korzyści (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Walory krajobrazowe Pojezierza Drawskiego (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Rzeźbiarze Ziemi - lodowce i lądolody. II LO Opole, klasa II (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Rzeźbiarze Ziemi - lodowce i lądolody. II LO Opole, klasa I (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Piękno krajobrazów Polski (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Piękno krajobrazów Polski - Sudety (Aneta Marek)
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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)

- O/Wrocławski - Bhutan - w himalajskim królestwie grzmiącego smoka (Agnieszka Latocha)

Aktywność Komisji tematycznych PTG:
- Komisja Edukacji Geograficznej - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji 
geograficznej - ich kształtowanie i ocenianie
- Komisja Edukacji Geograficznej - Seminarium Dydaktyków Geografii
- Komisja Edukacji Geograficznej - Dybska-Jakóbiewicz I., Szkurłat E. (red.) 2020, Edukacja geograficzna - ku kształceniu 
poszukującemu, Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej PTG t. 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-
Warszawa
- Komisja Geografii Komunikacji - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy i wyzwania geografii komunikacji, w 
Krakowie
- Komisja Geografii Komunikacji - Tramwaj autonomiczny (Maciej Górowski, Łukasz Fiedeń)
- Komisja Geografii Komunikacji - Wycieczka przez krakowskie miasta, także transportowa… (Jakub Taczanowski, Arkadiusz 
Kołoś)
- Komisja Geografii Komunikacji - Przebudowa stacji Kraków Główny (Piotr Hamarnik, Jakub Taczanowski)
- Komisja Geografii Komunikacji - Elektromobilność w MPK Kraków (Tomasz Moździerz, Arkadiusz Kołoś)
- Komisja Geografii Komunikacji - Prace Komisji Geografii Komunikacji
- Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności - 32. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Trzy dekady transformacji (1990-2020)
- Komisja Geografii Politycznej i Historycznej - The 17th International "Lodz" Conference on Political Geography - Rivers in the 
lives of nations in their economy and politics
- Komisja Geografii Politycznej i Historycznej - Poznań - Kostrzyn nad Odrą
- Komisja Geografii Politycznej i Historycznej - Kostrzyn nad Odrą - Krajnik Dolny - Schwedt (Niemcy) - Park Narodowy Dolnej 
Odry - Angermünde - Niederfinow - Eberswalde - Chorin - Bad Freienwalde - Märkische Schweitz - Frankfurt nad Odrą - Słubice 
(Polska) - Kostrzyn nad Odrą
- Komisja Geografii Politycznej i Historycznej - Kostrzyn nad Odrą - Słubice - Frankfurt nad Odrą (Niemcy) - Neuzelle - Ratzdorf - 
Frankfurt nad Odrą - Słubice (Polska) - Kostrzyn nad Odrą
- Komisja Geografii Politycznej i Historycznej - Sobczyński M., Heffner K. (red.) 2019, Region and Regionalism: The Role of the 
State in the Era of Globalization, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej t. 8, Wydawnictwo UŁ, Łódź
- Komisja Geografii Przemysłu - Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju 
regionalnego  i lokalnego połączona z 13. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości nt. Modernizacja treści i metod edukacji w 
zakresie przedsiębiorczości
- Komisja Geografii Przemysłu - 36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt.  Przemiany strukturalne przemysłu i usług
- Komisja Geografii Przemysłu - Wykład dla młodzieży szkolnej pt.  Współczesne przemiany strukturalne przemysłu Polski 
(Tomasz Rachwał)
- Komisja Geografii Przemysłu - Wykład dla młodzieży szkolnej pt. Wpływ działalności górniczej na środowisko (Wioletta Kilar)
- Komisja Geografii Przemysłu - Wykład dla młodzieży szkolnej pt. Korporacje i ich rola w gospodarce światowej, krajowej i 
lokalnej (Wioletta Kilar)
- Komisja Geografii Przemysłu - Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG
- Komisja Geografii Przemysłu - Przedsiębiorczość - Edukacja
- Komisja Geografii Turyzmu - XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu
- Komisja Geografii Turyzmu - MapoFaktura
- Komisja Geografii Turyzmu - Projekt "Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu - ochrona i 
wzmacnianie tradycji"
- Komisja Geografii Turyzmu - Seria monograficzna "Warsztaty z geografii turyzmu"
- Komisja Hydrologiczna - IV Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody pt. Naturalne i 
antropogeniczne zmiany obiegu wody
- Komisja Hydrologiczna - Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Susza - wyzwania i perspektywy
- Komisja Hydrologiczna - Choiński A. (red.) 2020, Wody Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
- Komisja Hydrologiczna - Jokiel P., Bartnik A. 2020, Ner. Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki, Wydawnictwo UŁ, Łódź
- Komisja Hydrologiczna - Wrzesiński D., Graf R, Perz A., Plewa K. 2020, Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. 
Współczesne problemy i kierunki badań, Studia i Prace z Geografii t. 83, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
- Komisja Krajobrazu Kulturowego - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
- Komisja Obszarów Wiejskich - Studia Obszarów Wiejskich
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

8688

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych, w 
tym Olimpiady Geograficznej oraz Konkursu na 
Najlepsze Prace Magisterskie z Geografii. 
Organizacja nieodpłatnych prelekcji, odczytów i 
wykładów przez Oddziały PTG: O/Częstochowski 
(3 aktywności), O/Gdański (3), O/Kartograficzny 
(1), O/Katowicki (13), O/Kielecki (2), 
O/Krakowski (2), O/Łódzki (1), O/Lubelski (14), 
O/Poznański (7), O/Rzeszowski (8), 
O/Stalowowolski (13), O/Toruński (3), 
O/Warszawski (7), i O/Wrocławski (11). Oddziały 
PTG zorganizowały łącznie 88 odczytów, 
prelekcji i wykładów, z czego 47 odbyło się 
zdalnie.

94.12.Z 5 329,40 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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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) 830 716,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 623 000,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja wycieczek krajoznawczych i 
warsztatów terenowych przez Oddziały 
PTG. Organizowanie lub 
współorganizowanie konferencji 
naukowych przez Komisje tematyczne PTG: 
1) Ogólnopolska konferencja naukowa pt. 
Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji 
geograficznej - ich kształtowanie i 
ocenianie, 2) Seminarium Dydaktyków 
Geografii, 3) V Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt. Problemy i 
wyzwania geografii komunikacji, w 
Krakowie, 4) 32. Konwersatorium Wiedzy o 
Mieście. Trzy dekady transformacji (1990-
2020), 5) The 17th International "Lodz" 
Conference on Political Geography - Rivers 
in the lives of nations in their economy and 
politics, 6) Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako czynnik 
rozwoju regionalnego  i lokalnego 
połączona z 13. Zjazdem Nauczycieli 
Przedsiębiorczości nt. Modernizacja treści i 
metod edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości, 7) 36. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa  nt.  Przemiany 
strukturalne przemysłu i usług, 8) XXXVI 
Seminarium Terenowe Warsztaty z 
Geografii Turyzmu, 9) IV Ogólnopolska 
Konferencja Hydrologiczna z okazji 
Światowego Dnia Wody pt. Naturalne i 
antropogeniczne zmiany obiegu wody, 10) 
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. 
Susza - wyzwania i perspektywy

94.12.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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5 329,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 781 800,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 178 064,52 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 131,58 zł

e) pozostałe przychody 29 520,59 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 40 748,25 zł

2.4. Z innych źródeł 2 839,04 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 5 329,40 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

1 35. Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii i dla najlepszego nauczyciela wskazanego przez 
Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, koszt nagród

4 652,06 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

773 800,00 zł

0,00 zł

8 000,00 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:

37 348,25 zł

3 400,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 188 068,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -65 711,85 zł

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

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: 679 106,00 zł 5 329,40 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

434 931,12 zł 5 329,40 zł

243 776,37 zł 0,00 zł

0,00 zł

62,09 zł

0,00 zł

336,42 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

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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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

0,00 etatów

200 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

1 238 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

2 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 385 193,75 zł

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

385 193,75 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)  

160,50 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 385 193,75 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 17 196,02 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 367 997,73 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

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

10 980,00 zł

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

1 XLVI i XLVII Olimpiady 
Geograficzna

Organizacja XLV i XLVI 
Olimpiady Geograficznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej 623 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Urszula Myga-Piątek 
(Przewodnicząca), Andrzej Soczówka 
(Skarbnik), Tomasz Napierała 

(Sekretarz)

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

2021-10-07
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