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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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 225521508

Nr faksu E-mail biuro@ptgeo.org.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-Wites 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 2021 r. złote odznaki PTG otrzymali: Beata August (O/Katowicki), Ewa Bryndza (O/Katowicki), Marta Guja (O/Katowicki), 
Małgorzata Hamryszak (O/Katowicki), Sebastian Bernat (O/Lubelski), Wojciech Janicki (O/Lubelski), Jolanta Rodzoś (O/Lubelski), 
Wojciech Retkiewicz (O/Łódzki) i Bogdan Włodarczyk (O/Łódzki).

Olimpiada Geograficzna
W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się XVLII Olimpiada Geograficzna. Do pierwszego etapu zgłosiło się 1942 uczniów z 415 
szkół. Największa liczba uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych pochodziła z następujących szkół: III LO w 
Gdyni (19 uczniów), XIII LO Szczecin (18 uczniów), I LO w Łodzi (17 uczniów), LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie (17 uczniów), VIII 
LO w Warszawie (16 uczniów), IV LO w Kielcach (15 uczniów), V LO w Krakowie (15 uczniów). Ze względu na sytuację 
epidemiczną, zawody finałowe XLVII Olimpiady Geograficznej, które odbyły się 17 kwietnia 2021 r. miały formułę rozproszoną w 
14 lokalizacjach w kraju i składały się wyłącznie z części pisemnej, w Gdyni nie odbyły się. 31 uczestników uzyskało tytuł 
laureata, a 91 tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej. Trzy najwyższe miejsca zdobyli:
- Kajetan Rożej z Uniwersyteckiego LO w Toruniu, uczeń mgr Anny Zaklikiewicz,
- Piotr Zatwarnicki z PLO nr III w Opolu, uczeń mgr Jolanty Parkitnej-Stefaniak,
- Szymon Kłapiński z II LO w Wałbrzychu, uczeń mgr Anny Wojtowicz.

W dniach 27 czerwca - 1 lipca 2021 r. Polskie Towarzystwo Geograficzne było organizatorem VII Bałtyckiej Olimpiady 
Geograficznej, w której udział wzięło 29 uczniów z Estonii, Łotwy, Polski oraz Rosji. Zawody odbywały się w Suwałkach i zostały 
zorganizowane we współpracy z suwalskim I LO im. Marii Konopnickiej. Zwycięzcą zawodów został reprezentant Polski -  
Mateusz Piotrowicz z III LO w Gdyni (uczeń mgr Karoliny Hłasko). W sierpniu 2021 r. najlepsi polscy uczniowie uczestniczyli w 
XVII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej, która odbywała się w formule zdalnej ze Stambułu. Polscy uczniowie zajęli 4. 
miejsce drużynowo na 46. uczestniczących krajów, zdobyli również laury indywidualne:
- Szymon Kłapiński - medal złoty - 14. miejsce,
- Kajetan Rożej  - medal srebrny - 21. miejsce,
- Mateusz Tomiczek - medal srebrny - 42. miejsce,
- Piotr Zatwarnicki - srebrny - 46. miejsce.

Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii PTG
W 2021 roku odbyła się XXXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 
Sąd konkursowy pracujący pod kierunkiem dr. Jacka Wolskiego przyznał nagrody jak następuje:
- I Nagroda: Aneta Kaczmarek, praca Zmiany potencjalnych obszarów uprawy winorośli w Europie w latach 1981-2018 z 
zastosowaniem Géoviticulture MCC System i bazy danych E-OBS, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i 
Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr hab. Mariusz 
Szymanowski, prof. UWr
- II Nagroda: nie przyznano
- III Nagroda ex aequo: Zuzanna Lipińska, praca Obieg wody na torfowisku Żarnowska, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii, 
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, opiekun dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG
- III Nagroda ex aequo: Robert Migas-Mazur, praca Analiza przebiegu gradacji kornika drukarza w Tatrach na podstawie zdjęć 
satelitarnych Sentinel-2, Zakład Geoinformatyki, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych, Kartografii i Teledetekcji, 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekunowie dr Marlena Kycko (UW), dr inż. Tomasz 
Zwijacz-Kozica (TPN)
- Wyróżnienie: Michał Grzyb, praca Wpływ efektywnych mikroorganizmów EM™ na zmiany jakości gleby na przykładzie 
stanowiska Pukinin na Wysoczyźnie Rawskiej, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 
opiekun dr Wojciech Tołoczko

Monografie wydane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2021 r. lub przygotowane przy kluczowym udziale Członków 
PTG
- Geografia - jedność w różnorodności. (2021). Red. Janusz Łach, Piotr Ropuszyński. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG.
- Wirtualny przewodnik o zróżnoważonym rozwoju. (2021). Marcel Świerkocki, Maciej Kałaska, Tomasz Wites, Paweł Cywiński, 
Anna Dudek, Bogumiła Lisocka-Jaegermann. Warszawa: Oddział Warszawski PTG. https://ptgeo.org.pl/geodesola/
- Regionalna geografia fizyczna Polski. (2021). Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias,
Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowskiego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 
https://ptgeo.org.pl/2021/12/regionalna-geografia-fizyczna-polski/
- Turystyka i krajoznawstwo. (2021). Red. Jolanta Wojciechowska. Seria monograficzna "Warsztaty z geografii turyzmu", z. 11. 
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług" /  Main 
Theme of 37th International Scientific Conference on "The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and 
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Services". (2021). Red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Komisja Geografii Przemysłu PTG.
- Rivers in the Lives of Nations in Their Economy and Politics. (2021). Red. Marek Sobczyński, Krystian Heffner, Andrzej Rykała, 
Brygida Solga. Seria monograficzna "Region and Regionalism", No 14. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Kształtowanie i ocenianie umiejętności w edukacji geograficznej - założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja. (2021). 
Red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat. Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t. 11. Poznań-Warszawa: 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Czasopisma wydawane lub współwydawane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2021 r.
- Czasopismo Geograficzne (Zarząd Główny PTG)
- Biuletyn Polarny (Klub Polarny PTG)
- Okólnik TD. Biuletyn Informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Oddział 
Teledetekcji i Geoinformatyki PTG w likwidacji)
- Polish Cartographic Review (Oddział Kartograficzny PTG)
- Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (Komisja Geografii Komunikacji PTG)
- Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG (Komisja Geografii Przemysłu PTG)
- Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG)
- Przedsiębiorczość – Edukacja (Komisja Geografii Przemysłu PTG)
- Studia Obszarów Wiejskich (Komisja Obszarów Wiejskich PTG)
- Teledetekcja Środowiska (Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG w likwidacji)

Projekty realizowane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2021 r. ze środków zewnętrznych
- Projekt GEODESOLA dofinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) z programu "Promocja 
Zagraniczna"
- Organizacja XLVIII Olimpiady Geograficznej ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Aktywność Oddziałów PTG:
- O/Częstochowski - Zwiedzanie z kustoszem wystawy pn. "Częstochowa - miasto nad Wartą"
- O/Częstochowski - Zwiedzanie z kustoszem wystawy Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich (Adam Kiwacki)
- O/Częstochowski - Powitanie wiosny
- O/Częstochowski - Spacer - edukacja przyrodnicza
- O/Częstochowski - Spacer - edukacja przyrodnicza
- O/Częstochowski - Spacer - edukacja przyrodnicza
- O/Częstochowski - Wycieczka autokarowa - szkoleniowa "Formy krasowe w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd"
- O/Częstochowski - Zwiedzanie Niebieskich Źródeł, Skansenu Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i bunkra kolejowego z okresu II 
wojny światowej w Konewce.
- O/Częstochowski - IV Święto Szlaku Orlich Gniazd JUROMANIA
- O/Częstochowski - Mała retencja - więcej wody dla przyrody
- O/Częstochowski - Wycieczka szkoleniowa - Cmentarze Powązkowskie
- O/Gdański - Odczyt "Pondscape - krajobraz z oczkami polodowcowymi" (Włodzimierz Golus)
- O/Gdański - Odczyt "Od Santiago do Hornu" (Tadeusz Palmowski)
- O/Gdański - Odczyt "Rekultywacja jezior - teoria i praktyka" (Julita Dunalska)
- O/Gdański - Odczyt "Antarktyda - kontynent współpracy, nauki i turustyki" (Tadeusz Palmowski)
- O/Gdański - Odczyt "O Australii okiem geografa" (Marek Dąbrowski)
- O/Kartograficzny - XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Warszawiej
- O/Kartograficzny - Seminarium Oddziału Kartograficznego PTG oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji 
Uniwersytetu Warszawskiego "Użyteczność wieloelementowych geowizualizacji w kontekście semiotyki kartograficznej. 
Redundancja, interakcja, legenda"
- O/Kartograficzny - Seminarium Oddziału Kartograficznego PTG oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji 
Uniwersytetu Warszawskiego "Niedoskonałość modelowania kartograficznego"
- O/Kartograficzny - Seminarium Oddziału Kartograficznego PTG oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji 
Uniwersytetu Warszawskiego "Nowe narzędzia pracy kartografa w erze big data i zarządzania danymi  w chmurach 
obliczeniowych"
- O/Kartograficzny - Seminarium Oddziału Kartograficznego PTG oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji 
Uniwersytetu Warszawskiego "Ortofotomapa Lublina 1944 - unikatowe źródło do badań historycznej przestrzeni miast"
- O/Katowicki - Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody: 1) "BAŁTYK Z BYTOMSKIEJ PERSPEKTYWY. Jak w szkole uczymy i jak 
możemy uczyć o naszym Morzu?" 2) "Bytom - przyrodnicza i kulturowa perełka pojezierza antropogenicznego"
- O/Katowicki - Dzień Ziemi "Dookoła świata. Szlakiem miast" (Elżbieta Zuzańska-Żyśko)
- O/Katowicki - Dzień Ziemi "Listy z przeszłości" (Andrzej Boczarowski)
- O/Katowicki - Dzień Ziemi "Odzyskać (naszą?) Ziemię" (Edyta Sierka )
- O/Katowicki - Wieczór z geografią przed maturą - cykl 6 wykładów dla maturzystów (Adam Hibszer, Martyna Rzętała, Zuzanna 
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Bielec-Bąkowska, Marek Ruman, Anna Runge, Sławomir Sitek, Elżbieta Zuzańska-Żyśko)
- O/Katowicki - Noc Geografii - 9 wykładów POP Science (Marta Chmielewska, Jacek Jania, Urszyla Myga-Piątek, Michał Laska, 
Magdalena Opała-Owczarek, Mariola Jabłońska, Sławomir Sitek, Wojciech Pilorz, Artur Widawski, Maksymilian Solarski, Andrzej 
Boczarowski )
- O/Katowicki - Odczyt "Iran nieznany" (Dariusz Karolczyk)
- O/Katowicki - Odczyt "Nowa Zelandia" (Justyna Tuszyńska)
- O/Katowicki - Odczyt "Co się dzieje z naszym morzem" (Tomasz Kijewski)
- O/Katowicki - Odczyty "Ocean zmian" (Tymon Zieliński, Tomasz Kijewski, Paulina Pakszys, Aleksandra Koroza)
- O/Katowicki - Odczyt "Hiszpania" (Barbara Włochowicz)
- O/Katowicki - GIS DAY - warsztaty: ArcGIS online, QGIS, geocaching (Agnieszka Piechota, Michał Ciepły, Bartłomiej Szypuła)
- O/Katowicki - Warsztaty "Satelitarne metody badań atmosfery" (Artur Widawski)
- O/Katowicki - Warsztaty meteorologiczno-krajobranowe "Co widać z dachy Żylety w Sosnowcu?" (Marta Chmielewska, Artur 
Widawski)
- O/Katowicki - Odczyt "Człowiek w Arktyce" (Marta Chmielewska)
- O/Katowicki - Odczyt "W Polsce nie ma już krajobrazów naturalnych" (Michał Sobala)
- O/Katowicki - Konkurs fotograficzny "Nieoczywisty świat geografii"
- O/Katowicki - Konkurs "Infografika w geografii"
- O/Katowicki - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
- O/Katowicki - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
- O/Katowicki - Konkurs Wiedzy o Czechach dla klas 1
- O/Katowicki - Rozpoznawanie Państw na podstawie Flagi
- O/Katowicki - VIII edycji Zagłębiowskiego Konkursu Matematyczno-Geograficznego "GeoMati"
- O/Katowicki - Konkurs "Cyfrowa mapa oczami dziecka"
- O/Katowicki - Warsztaty "Ocean zmian"
- O/Katowicki - Hiszpania od kuchni
- O/Katowicki - Dawne gry i zabawy
- O/Katowicki - Interdyscyplinarny Festiwal Podróżniczy
- O/Katowicki - Hydrologia duża i mała
- O/Katowicki - Wycieczka do Szwajcarii Saksońskiej
- O/Katowicki - Wycieczka szlakiem Orlich Gniazd
- O/Katowicki - Wycieczka do Ołomuńca
- O/Katowicki - Edukacja regionalna uszyta na miarę sukcesu
- O/Katowicki - W krainie dinozaurów
- O/Katowicki - W świątecznym nastroju
- O/Kielecki - Popularnonaukowa sesja pt. "Geopark Świętokrzyski - od lokalnej inicjatywy do Światowego Geoparku UNESCO", 
w ramach obchodów Dnia Geografa pod hasłem "Polskie Geoparki" (Michał Poros)
- O/Kielecki - Odczyt "Kirgistan: gdzie góry dotykają nieba" (Damian Wojciechowski)
- O/Kielecki - Odczyt "Uchodźstwo, a problemy społeczne i gospodarcze krajów Europy i Stanów Zjednoczonych" (Iwona 
Kiniorska)
- O/Kielecki - Zawody Okręgowe II stopnia XLVII Olimpiady Geograficznej
- O/Kielecki - Zawody Finałowe III stopnia XLVIII Olimpiady Geograficznej
- O/Kielecki - Szkolny zimowy rajd pieszy na trasie Białogon - Góra Brusznia (312 m) - Góra Karczówka (340 m)
- O/Klub Polarny - 38. Sympozjum Polarne
- O/Klub Polarny - Walne Zebranie Klubu Polarnego
- O/Krakowski - Odczyt "Historia Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego oraz polskich badań 
Spitsbergenu" (Piotr Dolnicki)
- O/Krakowski - Odczyt "Czy mapa to mapa" (Paweł Struś)
- O/Krakowski - Odczyt "Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu" (Jakub Taczanowski)
- O/Krakowski - Odczyt "Cyfrowy świat map" (Paweł Struś)
- O/Krakowski - Seria szkoleń i warsztatów z uzupełniania treści w Open Street Map w celu stowrzenia serwisu dopomoha.pl dla 
uchodźców z Ukrainy
- O/Lubelski - Noc Geografii (GeoNight)
- O/Lubelski - Światowy Dzień Ziemi "W rytmie cyklów zywiołów natury"
- O/Lubelski - Światowy Dzień Ziemi "Woda - bezcenny dar natury"
- O/Lubelski - Światowy Dzień Ziemi "Ochrona przyrody i krajobrazu"
- O/Lubelski - Światowy Dzień Ziemi "Ochrona litosfery i recykling odpoadów"
- O/Lubelski - Światowy Dzień Ziemi "Zmiany klimatu i zarządzanie energią"
- O/Lubelski - Odczyt "Kontrowersje wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego" (Tomasz Komornicki)
- O/Lubelski - Odczyt "Problemy polityczne współczesnych Indii" (Roman Szul)
- O/Lubelski - Odczyt "Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek" (Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Joanna Sposób, Magdalena 
Suchora)
- O/Lubelski - Odczyt "Rekonstrukcja zmian zasięgu czół wybranych lodowców Spitsbergenu na podstawie materiałów 
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archiwalnych i zapisu geomorfologicznego" (Piotr Zagórski, Kamila Jarosz)
- O/Lubelski - Odczyt "Islandia - potęga natury" (Jacek Podkościelny)
- O/Lubelski - Odczyt "Gdzie diabeł nie może, tam Polaka pośle..." (Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek)
- O/Lubelski - Odczyt "Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich – problem gmin uzdrowiskowych oraz kuracjuszy" 
(Magdalena Kuchcik)
- O/Lubelski - Odczyt "Współczesne problemy Syberii" (Tomasz Wites)
- O/Lubelski - Odczyt "Arktyka jako przedmiot badań społecznych" (Michał Łuszczuk)
- O/Lubelski - Odczyt "Plastik w środowisku – wczoraj, dziś  i jutro" (Przemysław Mroczek)
- O/Lubelski - Odczyt "Historia i przesłanki utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach" (Andrzej Piotrowski)
- O/Lubelski - Odczyt "Panama – kraj dwóch oceanów" (Wojciech Lewandowski)
- O/Lubelski - Odczyt "Peru oczami dyplomaty" (Zbigniew Michalak)
- O/Lubelski - Odczyt "Kirgistan na co dzień" (Brat Damian Wojciechowski TJ)
- O/Lubelski - Odczyt "Badania polarne w dobie pandemii – XXIX Wyprawa UMCS na Spitsbergen" (Piotr Zagórski, Sara 
Lehmann-Konera, Mateusz Dobek, Łukasz Franczak)
- O/Lubelski - Odczyt "Korsyka – góry wśród morza" (Alina Lewicka-Strzok)
- O/Lubelski - Odczyt "Antarktyda – kontynent badań naukowych i turystyki" (Tadeusz Palmowski)
- O/Lubelski - Odczyt "Albania – nowa gwiazda bałkańskiej turystyki?" (Jacek Podkościelny)
- O/Lubelski - Odczyt "Ortofotomapa Lublina 1944 – unikatowe źródło do badań historycznej przestrzeni miasta" (Jakub Kuna)
- O/Lubelski - Odczyt "Sycylia – od Palermo po Etnę" (Joanna Szajnoga, Stanisław Kusiak)
- O/Lubelski - Odczyt "Najpiękniejsze góry świata" (Wojciech Lewandowski)
- O/Lubelski - XLVII Olimpiada Geograficzna
- O/Lubelski - Warsztaty Młodego Podróżnika
- O/Lubelski - 7. Zamojski Festiwal Podróży "Eskapady Kresowe"
- O/Lubelski - Wręczenie dyplomu członka honorowego PTG dr Elżbiecie Kardaszewskiej i złotych odznak PTG
- O/Lubelski - Promocja albumu "Kirgistan gdzie góry dotykają nieba" autorstwa Jezuity Brata  Damiana  Wojciechowskiego TJ
- O/Lubelski - Wyprawa krajoznawcza: Sycylia - od Palermo po Etnę
- O/Łódzki - III Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych
- O/Łódzki - Kolory Ziemi: Biały (prelekcje multimedialne dla uczniów szkół patronackich WNG) (Elżbieta Papińska)
- O/Łódzki - Kolory Ziemi: Czarny (prelekcje multimedialne dla uczniów szkół patronackich WNG) (Elżbieta Papińska)
- O/Łódzki - Kolory Ziemi: Czerwony (prelekcje multimedialne dla uczniów szkół patronackich WNG) (Elżbieta Papińska)
- O/Łódzki - Kolory Ziemi: Zielony (prelekcje multimedialne dla uczniów szkół patronackich WNG) (Elżbieta Papińska)
- O/Łódzki - Kolory Ziemi: Tęczowy (prelekcje multimedialne dla uczniów szkół patronackich WNG) (Elżbieta Papińska)
- O/Łódzki - GeoCzwartki: Polskie nazwy geograficzne na mapie świata (Jarosław Fischbach)
- O/Łódzki - GeoCzwartki: Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka (Elżbieta Kobojek)
- O/Łódzki - GeoCzwartki: Typologia i regionalizacja gleb w Polsce (Wojciech Tołoczko)
- O/Łódzki - Mikołajki w Oddziale Łódzkim PTG (zwiedzanie wystawy czasowej w Muzeum Miasta Łodzi pt. "Łodzianin w 
podróży" oraz spotkanie towarzyskie)
- O/Olimpijski - Konkurs na plakat promujący XLVIII OG
- O/Olimpijski - Obóz kwalifikacyjny na zawody międzynarodowe
- O/Olimpijski - VIII Bałtycka Olimpiada Geograficzna
- O/Olimpijski - Zakończenie obozu kwalifikacyjnego na zawody międzynarodowe
- O/Olimpijski - Zakończenie VIII Olimpiady Bałtyckiej
- O/Olimpijski - Wycieczka dla uczestników obozu kwalifikacyjnego po Warszawie
- O/Olimpijski - Wycieczka dla uczestników VIII Olimpiady Bałtyckiej
- O/Olimpijski - Zwiedzanie okolic Gdyni dla polskich uczestników zdalnych zawodów XVIII MOG
- O/Opolski - Konferencja "W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta"
- O/Opolski - Odczyt "Z podróży do egzotycznych miejsc globu" (Janusz Słodczyk)
- O/Opolski - Odczyt "Potencjał przyrodniczy pasa nadodrzańskiego" ("Krzysztof Badora, Radosław Wróbel)
- O/Opolski - Zwierciadło przeszłości wybranych miejscowości pow. opolskiego
- O/Opolski - Rola i znaczenie zajęć terenowych realizowanych w  gospodarstwach agro- i ekoturystycznych w procesie edukacji 
bezpośredniej
- O/Poznański - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Strategie rozwoju obszarów przygranicznych: tradycje i 
innowacje"
- O/Poznański - Odczyt "Archiwalne mapy w wizualizacjach multimedialnych i interaktywnych" (Dariusz Lorek)
- O/Poznański - Odczyt "Jak Aborygeni zmienili Australię? Jak Australia zmieniła Aborygenów?" (Radosław Nawrot)
- O/Poznański - Odczyt "Morze Południowochińskie: warunki środowiskowe, rozwój podczas górnego czwartorzędu" (Ryszard K. 
Borówka)
- O/Poznański - Odczyt "Etiopia – wśród plemion w dolinie rzeki Omo (Tomasz Wites)
- O/Poznański - Odczyt "Superwulkany" (Wojciech Zgłobicki)
- O/Poznański - Odczyt "Wyspa św. Tomasza – blaski i cienie życia na równiku (Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński)
- O/Poznański - Odczyt "Dane satelitarne – po co to komu?" (Cezary Kaźmierowski, Jakub Ceglarek)
- O/Poznański - Odczyt "Odkrycia geograficzne i badania Gór Przeklętych (Czarnogóra)" (Ditta Kicińska)
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- O/Poznański - Odczyt "Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань" (Cezary Mądry)
- O/Poznański - Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Kórnika i Bnina
- O/Poznański - Warsztaty Geograficzne "Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji"
- O/Radomski - Odczyt "Czego jeszcze nie wiecie o geografii fizycznej regionu radomskiego?" (Łukasz Zaborowski)
- O/Radomski - Puszcza Kozienicka - Cecylówka
- O/Radomski - Puszcza Kozienicka - Królewskie Źródła
- O/Radomski - Puszcza Kozienicka - Przejazd
- O/Rzeszowski - XXI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
- O/Rzeszowski - Odczyt "Peru, Chile, Boliwia - krajobrazy i ludzie" (Piotr Gębica)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Przyczyny i przebieg awarii elektrowni w Czarnobylu" (Alicja Tomasik)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Czarnobyl jako atrakcja turystyczna" (Małgorzata Skulimowska)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Białoruś - śladami polskiej kultury i historii" (Anna Kozłowska)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Szlakami i bezdrożami Beskidu Niskiego - z wizytą u Łemków" (Krzysztof Szpara, Robert Szura)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Questing jako metoda odkrywania dziedzictwa" (Małgorzata Buczek-Kowalik, Teresa Mitura)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Geomorfologiczne skutki ekstremalnych ulew i powodzi w Polsce południowo-wschodniej" (Piotr 
Gębica)
- O/Rzeszowski - Odczyt "Usługi ekosystemowe" (Agata Ćwik)
- O/Rzeszowski - XVIII Konkurs Geograficzny "Odkryj świat z Poznaj Światem"
- O/Rzeszowski - Zajęcia terenowe w Beskidzie Niskim (XXI OFNPP)
- O/Słupski - XXXVII Seminarium Terenowe "Warsztaty z Geografii Turyzmu"
- O/Słupski - Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej - stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych
- O/Słupski - Obchody Dnia Geografa - referat pt. "Kołobrzeg wczoraj, dziś, jutro..." (Mariusz Miedziński)
- O/Słupski - Zebranie Oddziału Słupskiego PTG z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej i inauguracji nowego roku 
akademickiego 2021/2022
- O/Słupski - Zapoznanie z walorami i atrakcjami turystycznymi Pomorza Środkowego na trasie m. Kołobrzeg - Podborsko w tym 
zwiedzanie Muzeum Zimnej Wojny PODBORSKO 3001
- O/Stalowowolski - Spotkanie z podróżniczką i blogerką A. Wnuk - łączenie pracy zdalnej z podróżowaniem
- O/Stalowowolski - Podsumowanie wyników matury z geografii w 2020 r. Analiza jakościowa zadań maturalnych
- O/Stalowowolski - Spacer po wulkanicznej wyspie Santorini i wspinaczka górska w Wąwozie Samaria - wspomnienie lata
- O/Stalowowolski - Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata
- O/Stalowowolski - Shalom Izrael – tajemniczy świat Żydów Chasydzkich
- O/Stalowowolski - GISday  - warsztaty tematyczne dla uczniów liceum w oparciu o ArcGIS Online
- O/Stalowowolski - Warsztaty dla nauczycieli – wykorzystanie zasobów Google w nauczaniu zdalnym
- O/Stalowowolski - Stała wystawa zdjęć - Izrael
- O/Stalowowolski - Stała wystawa zdjęć z warsztatów terenowych do krajów BENELUXU
- O/Stalowowolski - Stała wystawa zdjęć zajęcia terenowe młodzieży
- O/Stalowowolski - Wizyta w Muzeum na Majdanku. Ogród botaniczny i atrakcje turystyczne miasta Lublina
- O/Stalowowolski - Spływ kajakowy po rzece Bukowa – wyjazd integracyjny po lockdownie
- O/Stalowowolski - Integracja młodzieży po lockdownie. Gry i zabawy terenowe - Błonia nadsańskie w Stalowej Woli
- O/Stalowowolski - Spływ kajakowy po rzece Tanew. Doskonalenie umiejętności i wiedzy dotyczącej spływów kajakowych. 
Rzeźbotwórcza działalność rzeki
- O/Stalowowolski - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza
- O/Stalowowolski - Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidu Sądeckiego
- O/Szczeciński - Odczyt "Katastrofy wywołane działalnością człowieka" (Patrycja Dziewitt)
- O/Szczeciński - Odczyt "Walory turystyczne Sri Lanki" (Joanna Wejman)
- O/Szczeciński - Odczyt "Walory turystyczne Izraela" (Agnieszka Wilmont)
- O/Szczeciński - Odczyt "Ludność i osadnictwo Australii" (Tomasz Rydzewski)
- O/Szczeciński - Odczyt "Przemiany polityczne w Europie w XIX i XX w." (Natalia Buca)
- O/Szczeciński - Odczyt "Warunki naturalne Ameryki Południowej" (Tomasz Rydzewski)
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 27-28 IX 2021 r.
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - XIII Seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN "Teledetekcyjne badania 
środowiska", 17 XII 2021 r.
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - XII seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - Warsztaty komputerowe towarzyszące XXIV Ogólnopolskiej Konferencji 
Fotointerpretacji i Teledetekcji
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - Konkurs o "Złoty Piksel" za najlepszy referat wygłoszony podczas XXIV 
Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - Konkurs o "Złoty Piksel" za najlepszy referat, związany tematycznie z 
programem Copernicus, wygłoszony podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji
- O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji - Wystawa zdjęć lotniczych pod tytułem "Miasta polskie na zdjęciach lotniczych" 
w ramach Festiwalu Nauki
- O/Toruński - Odczyt "Na ziemi czarnych faraonów" (Czesław Adamiak, Przemysław Charzyński, Tomasz Karasiewicz)
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- O/Toruński - Odczyt "Megapowodzie lodowcowe w Polsce północno-wschodniej" (Piotr Weckwerth)
- O/Toruński - Odczyt "Ppali ppali, czyli Korea Południowa okiem geologa" (Szymon Belzyt)
- O/Toruński - Odczyt "Kornik okiem drona. Kilka przykładów zastosowania teledetekcji i GIS w Lasach Państwowych" (Daniel 
Janczyk)
- O/Toruński - Odczyt "Amazonia - kraina wody" (Jarosław Buszko)
- O/Toruński - Odczyt "Donbas - 6 lat w strefie wojny" (Sebastian Płocharski)
- O/Toruński - Odczyt "Co z tą maturą z geografii? Wyniki raportu "Matura z geografii w latach 2015–2020" (Emilia Majewska)
- O/Toruński - Zawody II stopnia XLVII Olimpiady Geograficznej
- O/Toruński - Konkurs plastyczny "Podróże małe i duże: azjatycka wyprawa moich marzeń"
- O/Toruński - Internetowy Test Wiedzy Geograficznej
- O/Warszawski - Prelekcja "Od stereotypu do realizmu magicznego. Kolumbia - w kraju Escobara i Batero" (Anna Dudek, 
Tomasz Wites)
- O/Warszawski - Warsztat "Jak samemu znaleźć zorzę polarną?" w ramach Międzynarodowej Nocy Geografii (GeoNight 2021) 
(Natalia Szczerba)
- O/Wrocławski - Odczyt "Wyspy Tajwanu" (Piotr Migoń)
- O/Wrocławski - Odczyt "Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów" (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Odczyt "Ewolucja znaczeniowa czynników lokalizacji przemysłu" (Paweł Brezdeń)
- O/Wrocławski - Odczyt "O rzeźbotwórczej roli wietrzenia i ruchów masowych" (Filip Duszyński)
- O/Wrocławski - Odczyt "Skala i odwzorowanie oraz historia odkryć geograficznych" (Waldemar Spalek)
- O/Wrocławski - Odczyt "Wybrane zagadnienia z geografii osadnictwa oraz geografii politycznej" (Agnieszka Lisowska-Kierepka)
- O/Wrocławski - Odczyt "Klimat obszarów górskich" (Marek Błaś)
- O/Wrocławski - Odczyt "Trzęsienia Ziemi" (Waldemar Spalek)
- O/Wrocławski - Odczyt "Aconcagua - w cieniu kamiennego strażnika" (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Odczyt "Geoparki w Polsce i na świecie - dziedzictwo przyrody nieożywionej" (Piotr Owczarek)
- O/Wrocławski - Odczyt "When the ice is gone - arktyczne wybrzeża reagujące na degradację zmarzliny i recesję lodowców" 
(Mateusz Strzelecki)
- O/Wrocławski - Odczyt "Krajobrazy pasterskie Beskidu Małego jako wyjątkowy wyróżnik dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego regionu" (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Odczyt "Zajrzeć do wulkanu, czyli podróż przez Amerykę Środkową" (Marzena Józefczyk)
- O/Wrocławski - Odczyt "Praga" (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Odczyt "W cieniu masywu Aconcagua" (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Odczyt "W krainie lodu, śniegu i gór" (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Odczyt "Krajobrazy pasterskie Beskidu Małego jako wyjątkowy wyróżnik dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego regionu" (Janusz Łach)
- O/Wrocławski - Odczyt "Tajemniczy świat Wyspy Wielkanocnej" (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Odczyt "Bałkański Tygiel" (Aneta Marek)
- O/Wrocławski - Konkurs fotograficzny pt. "Otwarte krajobrazy - piękno i zagrożenia" w ramach Międzynarodowego Dnia 
Krajobrazu (Agnieszka Latocha)
- O/Wrocławski - 62. Zjazd PTG oraz uroczyste obchody 75-lecia PTG Oddziału Wrocławskiego
- O/Wrocławski - Walory przyrodnicze i kulturowe Gór i Pogórza Kaczawskiego w ramach 62. Zjazdu PTG
- O/Wrocławski - Warsztaty geologiczne w ramach 62. Zjazdu PTG
- O/Wrocławski - Warsztaty zielarskie w ramach 62. Zjazdu PTG
- O/Wrocławski - Zwiedzanie Kościoła Pokoju w ramach 62. Zjazdu PTG

Aktywność Komisji tematycznych PTG
- Komisja Obszarów Wiejskich - 36 Seminarium Geografii Wsi
- Komisja Obszarów Wiejskich - Wieś [od]nowa: Innowacyjne kierunki badań obszarów wiejskich w okresie globalnych wyzwań
- Komisja Krajobrazu Kulturowego - Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe Doświadczanie Krajobrazu i Jego Znaczenie 
Terapeutyczne
- Komisja Krajobrazu Kulturowego - Wykład Krajobrazy Organowe
- Komisja Hydrologiczna - Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt: "Susza – wyzwania i  perspektywy"
- Komisja Hydrologiczna - V Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody: "Naturalne i 
antropogeniczne zmiany obiegu wody"
- Komisja Hydrologiczna - Konferencja Naukowo-Techniczna: Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi
- Komisja Historii Geografii - projekt utworzenia serii wydawniczej Biblioteka Geograficzna
- Komisja Geografii Turyzmu - XXVII Warsztaty z Geografii Turyzmu
- Komisja Geografii Turyzmu - MapoFaktura
- Komisja Geografii Turyzmu - wycieczka tematyczna w ramach XXXVIII WzGT
- Komisja Geografii Przemysłu - 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rola przedsiębiorczości w rozwoju podmiotów 
gospodarczych / 18th International Scientific Conference on The Role of Entrepreneurship in the Development of Businesses
- Komisja Geografii Przemysłu - 37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i 
usług / 37th International Scientific Conference on  The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and Services
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

33492

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności - Seminarium Sekcji Migracji Wewnętrznych i Badań Regionalnych Komitetu Badań 
nad Migracjami PAN Komisji OiL PTG nt. depopulacji oraz roli migracji w rozwoju miast
- Komisja Geografii Komunikacji - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji"
- Komisja Edukacji Geograficznej - Ogólnopolska  konferencja naukowa "Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: 
koncepcje, doswiadczenia, perspektywy"
- Komisja Edukacji Geograficznej - Seminarium dydaktyczne
- Komisja Edukacji Geograficznej - Warsztaty:GIS w edukacji geograficznej
- Komisja Edukacji Geograficznej - Barwy Polski - dialog miejsc, kultur i ludzi
- Komisja Edukacji Geograficznej - Edukacja krajobrazowa - dlaczego i jak ją realizować?
- Komisja Edukacji Geograficznej - Czy i dlaczego geografia w szkole podstawowej jest dla uczniów za trudna? (cz.1.)
- Komisja Edukacji Geograficznej - Inne spojrzenie na astronomiczne podstawy geografii
- Komisja Edukacji Geograficznej - Czy i dlaczego geografia w szkole podstawowej jest dla uczniów za trudna? (cz.2)
- Komisja Edukacji Geograficznej - Przemiany form życia małżeńsko-rodzinnego w Polsce i innych krajach europejskich
- Komisja Edukacji Geograficznej - Konferencja w Krakowie
- Komisja Edukacji Geograficznej - Jak kształtować poczucie ładu przestrzennego w krajobrazie miejskim - elementy edukacji 
architektoniczno-urbanistycznej na lekcjach geografii
- Komisja Edukacji Geograficznej - Konkursy kuratoryjne z geografii
- Komisja Edukacji Geograficznej - Ewaluacja pracy w terenie: koncepcje, metody, narzędzia. Warsztaty dydaktyczne

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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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. Łącznie 
aktywności: O/Częstochowski (11), O/Gdański 
(5), O/Kartograficzny (5), O/Katowicki (47), 
O/Kielce (8), O/Klub Polarny (2), O/Krakowski 
(6), O/Łódzki (10), O/Lubelski (36), O/Olimpijski 
(11), O/Opolski (5), O/Poznański (12), 
O/Radomski (4), O/Rzeszowski (12), O/Słupski 
(5), O/Stalowowolski (19), O/Szczeciński (6), 
O/Teledetekcji i Geoinformatyki w likwidacji 
(10), O/Toruński (13), O/Warszawski (2), 
O/Wrocławski (28). Łącznie Oddziały PTG 
zorganizowały 257 różnych aktywności, z czego 
133 miały charakter hybrydowy lub zdalny.

92.12.Z 1 860,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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) 36. Seminarium Geografii Wsi, 2) Wieś 
[od]nowa: Innowacyjne kierunki badań 
obszarów wiejskich w okresie globalnych 
wyzwań, 3) Interdyscyplinarne Seminarium 
Krajobrazowe Doświadczanie Krajobrazu i 
Jego Znaczenie Terapeutyczne, 4) 
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt: 
"Susza – wyzwania i  perspektywy", 5) V 
Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z 
okazji Światowego Dnia Wody: "Naturalne i 
antropogeniczne zmiany obiegu wody", 6) 
Konferencja Naukowo-Techniczna: 
Hydrologia w zarządzaniu zasobami 
wodnymi, 7) XXVII Warsztaty z Geografii 
Turyzmu, 8) MapoFaktura, 9) 18. 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 
Rola przedsiębiorczości w rozwoju 
podmiotów gospodarczych, 10) 37. 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 
Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i 
usług, 11) Seminarium Sekcji Migracji 
Wewnętrznych i Badań Regionalnych 
Komitetu Badań nad Migracjami PAN 
Komisji OiL PTG nt. depopulacji oraz roli 
migracji w rozwoju miast, 12) VI 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
"Problemy i Wyzwania Geografii 
Komunikacji", 13) Ogólnopolska  
konferencja naukowa "Ewaluacja w 
procesie kształcenia geograficznego: 
koncepcje, doświadczenia, perspektywy", 
14) Seminarium dydaktyczne, 15) 
Warsztaty: GIS w edukacji geograficznej.

92.12.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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 11



1 860,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 427 418,86 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 573 561,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 427 418,86 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22 200,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 123 943,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 33 117,00 zł

2.4. Z innych źródeł 111 166,01 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 1 860,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

427 418,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

33 117,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33 970,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 700,00 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: 416 098,77 zł 1 860,00 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

393 448,48 zł 1 860,00 zł

18 500,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 150,29 zł 0,00 zł

1 Koszty nagród w 36. Konkursie Prac Magisterskich z zakresu geografii i nagrody dla najlepszego 
nauczyciela wskazanego przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

1 860,00 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

1 211 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)

52 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

0 osób

52 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 210 925,18 zł

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

210 925,18 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 210 925,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15 100,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 195 825,18 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

0,00 zł

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

1 XLVII Olimpiady 
Geograficzna

Organizacja XLVIII Olimpiady 
Geograficznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej 550 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 16



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

2022-10-14
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