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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica SOBIESKIEGO Nr domu 14A Nr lokalu 2

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 18 444 29 22

Nr faksu 18 444 29 22 E-mail aaloj@wp.pl Strona www http://www.pttns.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-12-18

2013-01-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12111844600000 6. Numer KRS 0000343564

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

Jolanta Augustyńska Prezes TAK

Wojciech Szarota Wiceprezes TAK

Władysław Łoboz Wiceprezes TAK

Zbigniew Smajdor Sekretarz TAK

Katarzyna Hejmej Skarbnik TAK

Agnieszka Szeliga Członek TAK

Krzysztof Jankowski Członek TAK

Piotr Połomski Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ  "BESKID" W NOWYM SĄCZU
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Sznajder Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lucyna Migacz Sekretarz TAK

Wiesław Słyś Członek TAK

Barbara Michalik Członek TAK

Grażyna Zapiór Członek TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Podobnie jak w minionych latach w roku 2020 byliśmy nastawieni na to, aby organizować i prowadzić wycieczki. 
Niestety z powodu ograniczeń wynikających z ogłoszonego w kraju jak i na świecie stanu epidemiologicznego, 
częściowo nasze plany musiały zostać zmienione, a wycieczki odwołane. Zarząd dostosowywał na bieżąco plany 
wycieczkowe do aktualnej sytuacji, te wycieczki, które mogły się odbyć (czyli przed ogłoszeniem stanu 
epidemiologicznego oraz w okresie „poluzowania” ograniczeń zostały przeprowadzone), w okresie gdy obowiązywały 
znaczne ograniczenia proponowane były wyłącznie wycieczki rodzinne, w małym gronie.

Odbyły się następujące imprezy Oddziałowe, w których wzięło udział:

06.01.2020 Kamianna – 31 osób
12.01.2020 Panieńska Góra – 26 osób
18.01-2020 Opłatek – 69 osób
19.01.2020 – Lackowa – 30 osób
26.01.2020 Ferdel – 36 osób
02.02.2020 Kudłacze -31 osób
05-08.02-2020 narty w Beskidzie Morawskim – 34 osoby
09.02.2020 Radziejowa – 33 osoby
16.02.2020 Turbacz – 34 osoby
23.02.2020 Luboń Wielki – 19 osób
27.02 – 01.03 Bieszczady Ukraińskie – 51 osób
08.03.2020  Skalniate Pleso – 50 osób
05.07.2020  Rysy - 42 osoby
12.07.2020 Dolina Gąsienicowa – 27 osób
19.07.2020 Rohackie Stawy – 21 osób
26.07.2020 Przełęcz pod Kopą – 50 osób
30.07 – 02.08 Praga – 26 osób
02.08.2020 Osterwa – 29 osób
13.09.2020 Pusta Wielka – 9 osób
20.09.2020 Krywań – 38 osób
01-04.10 Sudety – 33 osoby
11.10.2020 Pusta – 31 osób
Ogółem 750 osób

Prócz imprez wyżej wymienionych,  organizowanych przez Zarząd Oddziału, członkowie zarządu, członkowie 
oddziału byli organizatorami, współorganizatorami lub uczestnikami następujących wydarzeń: 

16.01.2020 Opłatek Przewodników w Kamiannej;
27.01.2020 XX Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny;
21.02.2020 Spotkanie z Marszałkiem Województwa prezentująca Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 
2030”;
27.02.2020 Slajdowisko Krystyny Wolak „Opowieści o podróży do Ekwadoru”;
29.02.2020 Wielka Gala Wolontariatu w Krynicy podsumowująca akcję „Serce – Sercu” organizowaną przez 
Fundację Sądecką, Gala Nagrody Literackiej im. ks. prof. Bolesława Kumora;
01.03.2020 Wielka Gala Sądeczan w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ;
13.04.2020 Msza św. W intencji Członków PTT;
06-07.06 Run For a Smile – bieg charytatywny
26.06.2020 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Beskid;
04.07.2020 Walny Zjazd Delegatów PTT, wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości;
19.09.2020 Poświęcenie sztandaru Oddziału Beskid PTT;
04.10.2020 V Bieg i Rajd Kurierów Sądeckich;
12.10.2020 Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Łączy nas turystyka”;

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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13.10.2020 Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu;
29.10.2020 Zapalenie zniczy na grobach naszych zmarłych Członków;
08.12.2020 Obchody Święta Małopolski w Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.

Zarząd Oddziału postanowił, że w roku 2020, XII edycji zdobywania "Twojego Mount Everestu" zostanie nieco 
zmodyfikowana. Do podsumowanie można było zliczać wycieczki odbyte w ramach wycieczek Oddziałowych, ale 
także wycieczki indywidualne.
W roku 2020 następującym Członkom naszego Oddziału zostały przyznane wyróżnienia:

01.03.2020 - Podczas Wielkiej Gali Sądeczan w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ wyróżnienie w kategorii 
Sądeczanin Roku otrzymał Maciej Zaremba;
04.07.2020 - Podczas Zjazdu  Jolanta Augustyńska, Joanna Król, Wojciech Szarota i Zbigniew Smajdor zostali 
odznaczeni za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu uroczystego wręczenia dokonała Pani Monika Kolasa - Dyrektor Biura Wojewody 
Małopolskiego.
12.10.2020 - Podczas Gali Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w kategorii osobowość sądeckiej 
turystyki, za dokonania oraz inicjatywę w tej dziedzinie nagrodzono Władysława Łoboza. Natomiast dyrektor wydziału 
Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla przyznał 
wyróżnienie dla Jolanty Augustyńskiej.
13.10.2020 – Podczas Gali Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki wręczone zostały Dyplomy 
Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce, które wręczył Tomasz 
Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Wyróżnieni zostali: Barbara Michalik, Krystyna Smajdor, 
Agnieszka Szeliga, Paweł Myślik, Zbigniew Smajdor i Krzysztof Jankowski.
08.12.2020 - w Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie odbyła się uroczysta msza święta wieńcząca 
obchody Święta Małopolski, po jej zakończeniu marszałek Witold Kozłowski wraz z przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Małopolskiego prof. Janem Tadeuszem Dudą wręczyli zasłużonym Małopolanom Medale Honorowe za 
Zasługi dla Województwa Małopolskiego otrzymał je  Maciej Zaremba.
Działalność wydawnicza.
W styczniu 2020 roku został wydany kolejny numer naszego pisma oddziałowego „Beskid” nr 1(76) za rok 2019, pod 
redakcją Marii Dominik, oraz ukazała się monografia z okazji 30-lecia reaktywowania Oddziału PTT w Nowym Sączu 
pt. „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w  Nowym Sączu 1990-2020” opracowana w całości przez 
Macieja Zarembę. Druk obu publikacji został sfinansowany ze środków pochodzących z 1%.
Biblioteka Górska naszego Oddziału wynosi 7230 woluminów, prowadzona jest w dalszym ciągu przez Wiesława 
Wcześnego.
Krystyna i Zbigniew Smajdor podobnie jak w latach poprzednich tworzyli artystyczną „Kronikę Oddziału”, z racji na 
mniej imprez organizowanych przez Oddział, za rok 2020 opracowany został jeden tom.
 Strona Oddziałowa www.pttns.pl również prowadzona jest, jak w poprzednich latach, przez Joannę Bogucką – 
Jurecović, prowadzenie strony w zakresie publikowania wiadomości dotyczących wycieczek wspomaga Piotr 
Połomski.

Sprawozdanie Klubu Przewodników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za 
rok 2020.

W 2020 r. wycieczki były prowadzone społecznie przez 16 przewodników: Aleksander Groński - 8, Leszek Małota - 6, 
Maria Dominik, Krzysztof Jankowski - 5, Robert Cempa, Joanna Król - 4, Wojciech Szarota - 2, Jakub Bryniarski, 
Jerzy Gałda, Paweł Kogut, Władysław Łoboz, Ryszard Malesza, Michał Osysko, Piotr Połomski, Mateusz Skupień i 
Maciej Zaremba - 1.

Wiele imprez, to te tradycyjnie od lat znajdujące się w kalendarzu Oddziału, jak: Narty, Radziejowa na Krechę, 
zimowe Bieszczady, przejście trasy na Radziejową - co jest nieoficjalnym świętem Oddziału, barbórkowa Babia Góra 
(indywidualnie). Ze względu na pandemię SARS-COVID 2 nie odbyły się takie imprezy jak: pielgrzymka do 
Częstochowy, Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej, Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Mogielicę, Bożociałowy 
wyjazd do Rumunii, wyprawa, wakacyjna Ukraina, szlak winny, symboliczna impreza „Zakończenie Sezonu” i wiele 
niedzielnych wycieczek oraz udział w akcji Ratujmy Sądeckie Nekropolie.

Klub Przewodników - liczy 12 przewodników z uprawnieniami państwowymi, oraz 6 przewodników GOT PTT. 
Działania Klubu w 2020 roku to: w dniu 16 stycznia wzięto udział we wspólnym przewodnickim sądecko-krynickim 
spotkaniu opłatkowym w Kamiannej, w dniu 9 lutego odbyło się XXI tradycyjne wejście członków i sympatyków Klubu 
„na krechę” na Radziejową, oraz uczestniczenie we wszystkich aspektach działalności Oddziału, a przede wszystkim 
prowadzenie społecznie wycieczek organizowanych przez Oddział dla mieszkańców miasta i słuchaczy Sądeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co w dobie  pandemii SARS-COVID 2 nie było łatwe. Wypracowano nowe podejście 
do uprawiania turystyki w tych ciężkich czasach w postaci propozycji wycieczek indywidualnych.
Sprawozdanie Sekcji Wysokogórskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za 
rok 2020.

Rok 2020 w sekcji upłynął głównie pod znakiem wycieczek skiturowych w rejon Tatr, Gorców i Beskidu Sądeckiego. 
Udało się zrealizować 14 wycieczek skiturowych: 
1.06 styczeń - Runek /Beskid Sądecki
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2.12 styczeń - Koprowy Szczyt / Tatry Wysokie 
3.15 styczeń - Turbacz /Gorce
4.26 styczeń - Siminy /Góry Levockie Sk
5.27 styczeń - Małe Pieniny 
6.01 luty - Zawracik Rówienkowy /Tatry Wysokie 
7.08 luty - Dol. Stwolska /Tatry Wysokie 
8.09 luty - Radziejowa - Złomiste Wierchy / Beskid Sądecki 
9.13 luty - Hala Łabowska /Beskid Sądecki 
10.16 luty - Gorce 
11.28 luty - 1 marca - Bieszczady Ukraińskie / Pikuj 
12.29 luty - Ostra Hora /Ukraina 
13.01 marzec - Berdo /Ukraina 
14.08 marzec - Runek / Beskid Sądecki 

Poza wycieczkami skiturowymi odbyło się 9 wyjść trekingowo – wspinaczkowych, poniżej zestawienie:
1.05 lipiec - fragment grani Morskiego Oka - Niżne Rysy - Rysy / Tatry Wysokie 
2.02 sierpień - Huncowski Szczyt - Kieżmarski Szczyt / Tatry Wysokie 
3.09 sierpień - Jastrzębia Grań - Kołowy Szczyt /Tatry Wysokie 
4.14 sierpień - Gerlach /Tatry Wysokie 
5. 22 sierpień - Grań Kończystej /Tatry Wysokie 
6.13 listopad - Mięguszowiecki Szczyt Czarny /Tatry Wysokie 
7.19 listopad - Grań Kościelców /Tatry Wysokie 
8.02 grudzień - Świnica /Tatry Wysokie 
9.20 grudzień - fragment Orlej Perci - Kozi Wierch - Granaty /Tatry Wysokie. 

W sumie odbyły się 23 wycieczki, w których brało udział 20 osób. 
Wycieczki poprowadzili : Papciak Stanisław – 19 i Michał Osysko – 4
Opracował Stanisław Papciak – szef Sekcji Wysokogórskiej

Sprawozdanie z działalności Sekcji Biegowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Beskid w Nowym Sączu za rok 
2020.
W mijającym 2020 roku Sekcja Biegowa podobnie jak w latach poprzednich była współorganizatorem dwóch imprez 
biegowych: Run 4 a Smile oraz V Biegu i Rajdu Kurierów Sądeckich.
Bieg i Rajd Kurierów Sądeckich odbył się, ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego,  w 
możliwym, zmienionym terminie, tj. w dniu 4 października 2020 roku. Była to V edycja, tak jak w poprzednich latach, 
na historycznej trasie wykorzystywanej przez Kurierów podczas II wojny światowej. Start z dworca PKP w Rytrze 
zakończenie przy schronisku na Przehybie. Grupę Rajdową, prowadzili nasi Przewodnicy Wojciech Szarota i 
Aleksander Groński. W organizację imprezy ze strony PTT włączyli się: Piotr Augustyński, Krzysztof Jankowski, 
Patryk Jankowski i Piotruś Augustyński. 
VII Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a Smile był szczególny, gdyż w związku z pandemią coronawirusa i 
licznymi ograniczeniami m.in. w zgromadzeniach odbywał się w zmienionej formie tj. „w dowolnym miejscu na 
Ziemi”. Każdy uczestnik po zapisaniu i wykupieniu pakietu startowego mógł wybrać dowolny rodzaj aktywności i 
dystans  - bieg, marsz, jazdę na rowerze, na rolkach, czy deskorolkach, w parkach, lasach, po ścieżkach 
rowerowych, bieżniach w naszych domach, ogrodach i na balkonach – by wspomóc rehabilitację Stasia. 
Organizatorzy wymyślili nową formułę klasyfikacji uczestników, każdy  pokonywał samodzielnie trasę i samodzielnie 
mierzył sobie czas 6 lub 7 czerwca, natomiast był klasyfikowany w jednej z trzech kategorii:
 - najdłuższy dystans pokonany w czasie 4 godzin;
 - najszybszy czas pokonania 4 km;
 - najdłuższy dystans pokonany w czasie 4 godzina na rowerze, hulajnodze, deskorolce.
Weryfikacja zawodników odbywała się na podstawie przesłanej do organizatorów aplikacji, która dokumentowała 
wynik.
PTT reprezentowali: 
O/Radom – Aleksandra Kwiatkowska, Tomasz Kwiatkowski, Artur Traczyk. 
O/Jaworzno - Sebastian Łasaj, Mariusz Czarny.
O/Nowy Sącz - Wioletta Kleczyńska, Małgorzata Przybylska, Ryszard Beba, Tomasz Kieroński, Zuzanna Długosz, 
Adam Długosz, Marta Bodziony, Piotruś Augustyński, Piotr Augustyński, Piotr Połomski, Wojciech Dąbrowa, 
Agnieszka Szeliga, Jolanta Augustyńska.
Udało się  zebrać ponad 30 000 zł!
Spotkanie członków i sympatyków na wspólnym treningu biegowym pomimo ograniczeń związanych ze stanem 
pandemii odbywają się tak jak dotychczas raz w tygodniu (z wyjątkiem okresów, kiedy takowe są niemożliwe, ze 
względu na wprowadzane „strefy czerwone”), najczęściej w poniedziałki, komunikacja odbywa się na portalu 
facebook. 
Od listopada członkowie Sekcji Biegowej do poniedziałkowych treningów dołączyli morsowanie. Ważne jest aby 
morsować stopniowo zwiększając czas zanurzenia w wodzie oraz aby robić to systematycznie.
W minionym roku bardzo dużo imprez sportowych, jak i zawodów biegowych zostało odwołanych, poniżej 
zestawienie startów naszych członków:
Wojciech Dąbrowa – Koral Maraton rekord życiowy, 3 miejsce w kategorii Masters - 3:45:01
VIII Bieg Niepodległości – bieg wirtualny (podobnie jak Run 4 a Smile) – udział wzięli i medale otrzymali: Katarzyna 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14 4



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Ciesielka, Sebastian Ciesielka, Wojciech Dąbrowa, Piotr Augustyński, Ryszard Tobiasz, Jolanta Augustyńska.
Opracował Ryszard Tobiasz  – szef Sekcji Biegowej

Sprawozdanie Sądeckiej Grupy Rowerowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym 
Sączu za rok 2020.
Sądecka Grupa Rowerowa z racji na epidemię i wynikające z niej ograniczenia nie organizowała wspólnych 
wycieczek rowerowych w większej grupie. Członkowie grupy realizowali własne plany w pojedynkę, w gronie 
rodzinnym lub też w małych grupach, zależnie od aktualnie ogłaszanych zaleceń i ograniczeń.

Sprawozdanie Szkolnych Kół  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 
2020.

W roku 2020 z powodu epidemii nie została zorganizowana ani jedna wycieczka w Szkolnych Kołach PTT, ani w 
Szkolnym Kołe PTT "Tupot małych nóżek" przy SP 18 w Nowym Sączu, ani w Szkolnym Kole PTT w Łabowej.
Udało się tylko zorganizować 10 marca spotkanie połączone z prezentacją dotyczącą zachowania się w górach oraz 
wyposażenia na górskich wycieczkach w Szkolnym Kole PTT „Tupot małych nóżek” przy SP 18 w dniu 10 marca. 
Miało to być spotkanie, rozpoczynające wycieczki górskie dla szkolnej młodzieży.

Sprawozdanie ze współpracy z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 2020, 16 lat współpracy PTT - SUTW 2004 -2020.

W roku akademickim 2019/2020 zorganizowało dla słuchaczy i sympatyków SUTW 3 piesze wycieczki w których 
wzięło udział 41 osób.

11 listopada 2019 r./ niedziela/ 117 wycieczka PTT-SUTW, pieszo rowerowa – Szlak Spacerowy PTT nr 3 „wschodni” 
– znaki zielone, Nowy Sącz-Chruślice/przekaźnik/-Januszowa-Librantowa-KuminowieckaGóra/453 m/-Librantowa. 
Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny

5 grudnia 2019 r. /niedziela/ 118 wycieczka PTT-SUTW, piesza – Szlak Spacerowy PTT nr 1 „zachodni” – znaki 
czerwone, Trzetrzewina-Szcząb, szlak PTT nr 2 – znaki zielone, Szcząb-Chełmiec.W wycieczce wzięło udział 17 
osób. Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny.

16 lutego 2020 r./niedziela/ 119 wycieczka PTT-SUTW, piesza wycieczka górska – Główny Szlak Beskidzki PTTK – 
znaki biało-czerwone, Beskid Sądecki Pasmo Jaworzyny Krynickiej: Rytro-Cyrla.W wycieczce w zimowej scenerii 
wzięło udział 13 osób. Przewodnik: Maciej Zaremba.
Sprawozdanie na podstawie opracowania Wiesława Wcześnego. 
Sprawozdanie Sądeckiej Grupy Rowerowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym 
Sączu za rok 2020.
Sądecka Grupa Rowerowa z racji na epidemię i wynikające z niej ograniczenia nie organizowała wspólnych 
wycieczek rowerowych w większej grupie. Członkowie grupy realizowali własne plany w pojedynkę, w gronie 
rodzinnym lub też w małych grupach, zależnie od aktualnie ogłaszanych zaleceń i ograniczeń.

Sprawozdanie Szkolnych Kół  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „BESKID” w Nowym Sączu za rok 
2020.

W roku 2020 z powodu epidemii nie została zorganizowana ani jedna wycieczka w Szkolnych Kołach PTT, ani w 
Szkolnym Kołe PTT "Tupot małych nóżek" przy SP 18 w Nowym Sączu, ani w Szkolnym Kole PTT w Łabowej.
Udało się tylko zorganizować 10 marca spotkanie połączone z prezentacją dotyczącą zachowania się w górach oraz 
wyposażenia na górskich wycieczkach w Szkolnym Kole PTT „Tupot małych nóżek” przy SP 18 w dniu 10 marca. 
Miało to być spotkanie, rozpoczynające wycieczki górskie dla szkolnej młodzieży.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Sprawozdanie z działalności Klubu Szalonych Emerytów 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Beskid w 
Nowym Sączu za rok 2020.

Klub Szalonych Emerytów, mimo pandemii aktywnie 
działał w 2020 roku. Do 11 listopada odbyło się  36 
wycieczek, w których łącznie uczestniczyło 1420 
członków KSE. Do marca wycieczki odbywały się w 
licznym gronie i systematycznie. Były dwa spotkania 
opłatkowe – w Domu Rekolekcyjnym pod Śnieżnicą i 
ostatkowe w Barcicach, z przejściem pieszym z 
Żeleźnikowej Wielkiej. W tym czasie pojechaliśmy jak co 
roku w lutym na Słowację, gdzie podziwialiśmy rzeźby 
lodowe na Hrebenioku. W 2020 roku odbyły się tylko 
trzy wyjazdy na baseny, w których uczestniczyło 278 
osób: dwa do marca, a trzeci we wrześniu.
W okresach poluzowania restrykcji sanitarnych 
dotyczących wyjazdów grupowych byliśmy na Turbaczu, 
dwukrotnie w Tatrach dużą grupą: Szczyrbskie Pleso – 
Wodospad Skok i Dolina Chochołowska. Ponadto Sekcja 
Wysokogórska KSE pod przewodnictwem Marii Dominik 
zorganizowała cztery wyjścia w Tatry z udziałem 8-10 
osób każda: Zbójnicką Chatę ze Starego Smokowca, 
Koprowy Wierch z Popradzkiego Pleso, Osterwę z 
Popradzkiego Pleso i  Bystrą Ławkę ze Szczyrbskiego 
Pleso.
Odwiedziliśmy też Muszynę, gdzie zwiedzaliśmy 
Rezerwat Przyrody „Czarna Młaka”. Na Słowacji 
wędrowaliśmy od Przełęczy Vabec przez Ośli Wierch do 
Starej Lubowni.

0,00 zł

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

750

0
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2 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

VII Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a Smile 
był szczególny, gdyż w związku z pandemią coronawirusa 
i licznymi ograniczeniami m.in. w zgromadzeniach 
odbywał się w zmienionej formie tj. „w dowolnym 
miejscu na Ziemi”. Każdy uczestnik po zapisaniu i 
wykupieniu pakietu startowego mógł wybrać dowolny 
rodzaj aktywności i dystans  - bieg, marsz, jazdę na 
rowerze, na rolkach, czy deskorolkach, w parkach, 
lasach, po ścieżkach rowerowych, bieżniach w naszych 
domach, ogrodach i na balkonach – by wspomóc 
rehabilitację Stasia. 
Organizatorzy wymyślili nową formułę klasyfikacji 
uczestników, każdy  pokonywał samodzielnie trasę i 
samodzielnie mierzył sobie czas 6 lub 7 czerwca, 
natomiast był klasyfikowany w jednej z trzech kategorii:
 - najdłuższy dystans pokonany w czasie 4 godzin;
 - najszybszy czas pokonania 4 km;
 - najdłuższy dystans pokonany w czasie 4 godzina na 
rowerze, hulajnodze, deskorolce.
Weryfikacja zawodników odbywała się na podstawie 
przesłanej do organizatorów aplikacji, która 
dokumentowała wynik.
Udało się  zebrać ponad 30 000 zł!

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 turystyka i krajoznawstwo

Odbyły się następujące imprezy Oddziałowe, w 
których wzięło udział:

06.01.2020 Kamianna – 31 osób
12.01.2020 Panieńska Góra – 26 osób
18.01-2020 Opłatek – 69 osób
19.01.2020 – Lackowa – 30 osób
26.01.2020 Ferdel – 36 osób
02.02.2020 Kudłacze -31 osób
05-08.02-2020 narty w Beskidzie Morawskim – 34 
osoby
09.02.2020 Radziejowa – 33 osoby
16.02.2020 Turbacz – 34 osoby
23.02.2020 Luboń Wielki – 19 osób
27.02 – 01.03 Bieszczady Ukraińskie – 51 osób
08.03.2020  Skalniate Pleso – 50 osób
05.07.2020  Rysy - 42 osoby
12.07.2020 Dolina Gąsienicowa – 27 osób
19.07.2020 Rohackie Stawy – 21 osób
26.07.2020 Przełęcz pod Kopą – 50 osób
30.07 – 02.08 Praga – 26 osób
02.08.2020 Osterwa – 29 osób
13.09.2020 Pusta Wielka – 9 osób
20.09.2020 Krywań – 38 osób
01-04.10 Sudety – 33 osoby
11.10.2020 Pusta – 31 osób
Ogółem 750 osób

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 90 722,65 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 475,76 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 77 246,89 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 203,76 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 337,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 200,70 zł

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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

16 544,50 zł

78 863,14 zł

0,00 zł

5 401,89 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 100 809,53 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -10 086,88 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

1 Wydanie biuletynu BESKID 1 955,70 zł

2 Wydanie Monografii PTT 7 245,00 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

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

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Augustyńska - Prezes
Katarzyna Hejmej - Skarbnik Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-14
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