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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica OS. NA STOKU Nr domu 9 Nr lokalu 15

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-437 Poczta KIELCE Nr telefonu 664015563

Nr faksu E-mail biuro@mostedu.pl Strona www www.mostedu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-08-11

2013-09-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26033109500000 6. Numer KRS 0000334359

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

Łukasz Misiuna Prezes TAK

Damian Czajka Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Dudzik Przewoniczący TAK

Dominik Włudyga Członek TAK

STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACYJNO - PRZYRODNICZE M.O.S.T.

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

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

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

Trudno określić liczbę przedstawicieli fauny i flory, można wymienić przede 
wszystkim:popielicowate, nietoperze, ptaki- łąbędziowate, bocian czarny. Podjęliśmy również 
działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na Łyścu (klasztor Oblatów, obszary 
chronione w ramach ŚPN).

W 2019 roku realizowalismy następujące zadania:
1.Projekt ochrony popielicowatych (Gliridae) w województwie świętokrzyskim
Projekt jest realizowany od 2015 roku. Partnerami projektu są: Zespól Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Stowarzyszenie MOST. Projekt był 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Polegał on na czynnej ochrony popielicowatych. Zakładał rozwieszanie specjalistycznych budek, kontrolę ich zajęcia 
oraz oczyszczanie. W każdym sezonie Stowarzyszenie MOST wykonywało  wszystkie prace terenowe a na koniec 
sezonu opracowowało raport, który został przekazany partnerom, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach.
Budki były rozwieszane i kontrolowane w latach 2015, 2016 i 2019 na terenie nadleśnictw Daleszyce, Łagów, 
Zagnańsk i Pińczów. Materiał porównawczy z 3 sezonów zgromadziliśmy dla nadleśnictw Daleszyce i Łagów. W obu 
nadleśnictwach rozwiesiliśmy po 200 budek. W sezonie 2019 do projektu zostały włączone nadleśnictwa Zagnańsk 
(100 budek) i nadleśnictwa Pińczów (200 budek).
Stwierdziliśmy obecność tylko popielicy. W 2019 roku jedną z budek zajmowały myszy leśne . Ponadto kilka procent 
budek zajętych było przez gniazda os, szerszeni i mrówek. Ponad 30% budek w ndl. Daleszyce i Łagów zajmowały 
ptaki głównie sikory bogatk,i ale też np. kowaliki.
W ndl. Daleszyce zanotowaliśmy największe wahania stopnia zajęcia budek. W 2015 roku zajętych przez popielice 
było 27,1% budek, w 2016 – 51,2% a w 2019 tylko 12,1%. W ndl. Łagów zajętych było w 2016 r. 13,6% budek a w 
2019 10,8%.
W nadleśnictwie Zagnańsk na 100 rozwieszonych budek zajęta była tylko 1 budka a jedna nosiła ślady obecności 
popielic. W ndl. Pińczów zajętych było 17 budek z 200 rozwieszonych.
2./ Projekt badań łabędzia krzykliwego w pd. Polsce. Członkowie stowarzyszenia brali udział w obserwacji procesu 
zasiedlaniania przez ten gatunek kolejnych stanowisk.
3./ Świętokrzyski Park Narodowy:
Protestowaliśmy m.in. przeciwko planom zmniejszenia obszaru ŚPN, wystosowaliśmy pisma do Mninisterstw 
Środowiska oraz dyrekcji ŚPN, staraliśmy się o zgodę na rozpoczęcie niezależnych badań w celu ustalenia, czy 
rzczywiście pomniejszony /wykluczony obszar utracił walory przyrodnicze?
Powstały publikację dotyczący planów zmniejszenia obszarów chronionych w ramach ŚPN-u oraz nasze 
przeciwstawne stanowisko wobec tych planów. Artykuły, publlikacje i reportaże pojawiały się w ogólnopolskich 
mediach, m.in.: GW, WP.PL oraz OkoPress, a także w naszych mediach społecznościowych.
4./Projekt Chirobaza Świetokrzyska.
Projekt ten dotyczy szeroko pojętego monitoringu i ochrony nietoperzowatych.Jest on realizowany od 2011 roku. 
Obejmuje m.in takie działania jak: inwetaryzacja siedlisk, organizowanie użytków ekologicznych,  w 2019 udział (w 
2018 r. organizacja) ogólnopolskiego obozu chiropterologicznego w ŚPN.
5./Udział w projekcie obrączkowania ptaków wraz z Fundacja Camposfera.
6./Przygotowania projektu: „Świętokrzyski Parasol dla Natury”-nawiązanie współpracy z firmą Dafi -Formaster. 
Powstał harmonogram i kosztorys projektu, który ma zostać realizowany od stycznia 2020 r. Podpisaliśmy umowę 
dot. współpracy. Powstała także nowa strona naszego stowarzyszenia pod adresem: www.mostedu.pl.
7./ Poradnicto psychologiczne, w minionym roku było kilka porad na zasadach nieodpłatnej pomocy.

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

10000

10
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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

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 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Działalnośc w tym obszarze dotyczyła m.in.  Ostoji 
Wierzejskiej, ŚPN (Świętokrzyskiego Parku Narodowego) 
oraz ochrony popielicowatych na terenach ŚPN.
Środki z 1% zostały przeznaczone z działania związane z 
ochroną nietoperzowatych i popularyzacją wiedzy na ich 
temat (m.in w formie multimedialnej). Ponadto 
działaliśmy na rzecz ograniczenia planów pomniejszenia 
obszaru ŚPN, głównie teren Łyśca i klasztoru Oblatów na 
Św. Krzyżu. Stowarzyszenie MOST nawiązało kontakty z 
badaczami przyrody, powstały raporty i publikację 
dotyczące sytuacji na Łyścu. Pojawiły się w 
ogólnopolskich mediach, na portalach internetowych, 
min. w WP, GW , Okopress, pismach przyrodniczych i 
innych. Wystosowaliśmy wiele pism do Ministerstw, 
samorządu lokalnego, niezależnych badaczy.

1 000,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie oprócz przyrodników zatrudnia lub 
współpracuje także z pedagogami, psychoterapeutami 
oraz psychologami. Wymienione osoby są również 
członkami naszej organizacji. Udzielamy wsparcia i 
pomocy psychologicznej. W 2019 prowadziliśmy porady 
psychologiczne  dla osób na zasach nieodpłatnej 
pomocy w sytuacji krzysów życiowych. W minionych 
latach prowadziliśmy konsultacje pyschologiczne 
dotyczące określenia stopnia niepełnosprawności, 
wydawaliśmy opinie psychologiczne. W 2019 nie 
prowadziliśmy psychoterapii długoterminowej, ani 
psychoedukacji.

0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu Stowarzyszenie MOST w ramach swojej działalności od 
początku współpracowało z wolontariuszami. Często 
czlonkowie stowarzyszenia wykonywali wiele działań 
wolontaryjnych, pracując na rzecz stowarzyszenia 
również w ramach realizacji  projektów. W minionym 
roku najbardziej aktywny obszar współpracy z 
wolontariuszami to obszar ekologii i ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. Tutaj współpraca była 
podjęta w szczególności w ramach działań na rzecz 
ochrony popielicowatych, m.in kontroli zajętości budek, 
siedlisk, monitorowania populacji, a także 
organizowania nowych stanowisk w obszarze ŚPN.

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) 21 837,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 113,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2 724,00 zł

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

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)

18 859,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

295,05 zł

3 960,46 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) 23 115,01 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 
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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 1 385,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 000,00 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. 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 Ochrona zasobów przyrody-badania , publikacje, artykuły prasowe ,raporty dotyczące 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w tym planów zmniejszenia obszaru chronionego w ramach 
jego granic.

1 000,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 278,01 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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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

12 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)

4 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 3 854,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 854,00 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
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Czajka Damian-Wiceprezes
Misiuna Łukasz-Prezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14

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