
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica ABRAMOWICKA Nr domu 143A Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-391 Poczta LUBLIN Nr telefonu 510927773

Nr faksu E-mail zarzad.rksop@wp.pl Strona www www.rksop.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43029818500000 6. Numer KRS 0000128910

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

Hubert Pioś Komendant TAK

Maciej Wnuk Zastępca Komendanta TAK

Wojciech Rożek Kwatermistrz TAK

Piotr Pałka Koniuszy TAK

Michał Lenard Skarbnik TAK

Paweł Kołodziejczyk Sekretarz TAK

Łukasz Kołodziejczyk Członek zarządu do 
spraw tradycji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA KONNA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUŁKU UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Rudko Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Daniel Szymanek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Sylwester Kryk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. działalność ekologiczna, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
3 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5. promocja i organizacja wolontariatu
6. organizacja rekonstrukcji historycznej

Szczegółowe sposoby realizacji celów statutowych:
Działalność Strażniczą RK SOP prowadziła na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Czerniejowski OCK) – od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 października do 31 grudnia. Głównym 
celem było upominanie i edukacja ekologiczna osób naruszających zasady zwiedzania COCK i przepisy o 
ochronie środowiska. W przypadku gdy interwencje przekraczały możliwości RK SOP Strażnicy wzywali 
Nadleśnictwo Świdnik. Patrole konne na terenie Czerniejowskiego OCK
wysyłane były w ponad 90% w weekendy i święta w obszary o największym obciążeniu turystycznym, 
szczególnie narażone na zniszczenia.
W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 30 września. Strażnicy RK SOP prowadzili działalność patrolową 
na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

RKSOP wzięła udział i współorganizowała liczne rekonstrukcje historyczne np bitwy pod Komarowem i 
Tomaszowem Lubelskim. Straż brała również udział w defiladach z okazji świąt narodowych.

RKSOP współpracowała w 2015 roku z instytucjami zajmującymi się osobami upośledzonymi i 
niepełnosprawnymi. Organizowano spotkania na temat koni i kawalerii oraz oprowadzanki na koniach.

W straży działają wyłącznie wolontariusze. Służba w stowarzyszeniu nie wiąże się otrzymywaniem 
wynagrodzenia ani innych profitów.

RKSOP prowadzi kursy jazdy konnej dla studentów i absolwentów lubelskich uczelni. W kursach bierze 
udział około 200 osób rocznie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Fauna i flora na obszarach chronionych.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Organizacja całorocznej 
akcji ochrony przyrody na 
terenie powiatu lubelskiego 
w formie patroli konnych, 
motorowych i pieszych, 
organizacja letniej akcji 
ochrony przyrody na 
terenie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, 
podejmowanie działań 
interwencyjnych na rzecz 
ochrony 
przyrody,organizacja 
szkoleń z zakresu ochrony 
przyrody, propagowanie 
idei ochrony przyrody i 
środowiska naturalnego, 
działalność na terenie RPN 
w okresie od 1 lipca do 30 
września która obejmuje: 
patrole konne na terenie 
parku, udział w imprezach 
organizowanych przez 
Roztoczański Park 
Narodowy mających na celu 
propagowanie ekologii i 
ochrony przyrody,udział w 
informowaniu turystów i 
mieszkańców o podstawach 
ekologii.
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podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Udział w świętach 
narodowych: Święto 
Uchwalenia Konstytucji 3 
maja, Święto Odzyskania 
Niepodległości 11 listopada, 
udział w świętach o 
charakterze religijnym: 
Msza za Ojczyznę w 
Jakubowicach Konińskich 
10 maja i konna 
pielgrzymka ze Zwierzyńca 
do Krasnobrodu 2 lipca, 
organizacja spotkań o 
tematyce historycznej oraz 
patriotycznej, udział w 
zawodach i pokazach 
kawaleryjskich m.in. w 
Świdniku 21 czerwca, w 
rekonstrukcji bitwy pod 
Komarowem pod koniec 
sierpnia, w Pikniku 
Historycznym w 
Tomaszowie Lubelskim 20 
września, promowanie 
żywego zainteresowania 
historią Polski i kawalerii 
polskiej, szkolenia z zakresu 
władania bronią białą, 
udział w święcie Szkoły 
Podstawowej im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie, koncerty 
pieśni patriotycznych i 
kawaleryjskich m.in. w 
Dworku Wincentego Pola 
oraz w III LO im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie.

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja kursów jazdy 
konnej, oprowadzanki, 
przejażdżki konne. 
Roztoczańska Konna Straż 
Ochrony Przyrody w roku 
2015 organizowała kursy 
jazdy konnej dla studentów 
i absolwentów lubelskich 
uczelni oraz innych 
środowisk na przykład 
harcerzy. W kursach wzięło 
udział łącznie ponad 200 
osób. Na kursie jazdy 
konnej uczymy studentów, 
absolwentów i inne osoby 
podstaw jeździectwa. Po 
takim kursie istnieje 
możliwość wstąpienia do 
Straży lub do 
Akademickiego Klubu 
Jeździeckiego w Lublinie 
prowadzonego przez Straż. 
Kursy są odpłatne lub - 
nieodpłatne.
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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 wyników/zysków i strat) 71,549.80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,656.80 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,014.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja kursów jazdy 
konnej, oprowadzanki, 
przejażdżki konne. 
Roztoczańska Konna Straż 
Ochrony Przyrody w roku 
2015 organizowała kursy 
jazdy konnej dla studentów 
i absolwentów lubelskich 
uczelni oraz innych 
środowisk na przykład 
harcerzy. W kursach wzięło 
udział łącznie ponad 200 
osób. Na kursie jazdy 
konnej uczymy studentów, 
absolwentów i inne osoby 
podstaw jeździectwa. Po 
takim kursie istnieje 
możliwość wstąpienia do 
Straży lub do 
Akademickiego Klubu 
Jeździeckiego w Lublinie 
prowadzonego przez Straż. 
Kursy są odpłatne lub - 
nieodpłatne.

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 49,879.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 7,656.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,656.80 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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)

24,405.12 zł

0.00 zł

0.00 zł

46,065.59 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Organizacje całorocznej akcji ochrony przyrody na terenie powiatu lubelskiego w formie patroli 
konnych, motorowych i pieszych, organizacja letniej akcji ochrony przyrody na terenie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony 
przyrody,organizacja szkoleń z zakresu ochrony przyrody, propagowanie idei ochrony przyrody i 
środowiska naturalnego,, , działalność na terenie RPN w okresie od 1 lipca do 30 września która 
obejmuje: patrole konne na terenie parku, udział w imprezach organizowanych przez 
Roztoczański Park Narodowy mających na celu propagowanie ekologii i ochrony przyrody,udział w 
informowaniu turystów i mieszkańców o podstawach ekologii.

7,656.80 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

70,470.71 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 70,470.71 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

1,079.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

50.00 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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 300.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 300.00 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

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym 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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Hubert Pioś i Michał 
Lenard/Wojciech Rożek, 

13.07.2016r. Data wypełnienia sprawozdania

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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