
 

 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie Merytoryczne 
z działalności Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2020 

 
 
 
 
 

 

1. Informacje ogólne: 
 Nazwa: Stowarzyszenie Kaczawskie 
 Adres: 59-407 Mściwojów 45A, 
 NIP: 6951427474   
 REGON: 391033947   
 Dane kontaktowe: tel. 75 617 14 68 
  e-mail: kontakt@kaczawskie.pl 
  www.kaczawskie.pl 
 KRS: 0000134817 (data rejestracji 11.10.2002) 
 Status OPP od:  02.09.2008 r. 
 
Członkowie Stowarzyszenia 
 
Liczba członków zwyczajnych (na dzień 31.12.2020 r.): 35 osób 
Liczba członków wspierających (na dzień 31.12.2020 r.): 17 
Członkami wspierającymi są Gminy: Bolków, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Mściwojów, 
Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, Męcinka, Świerzawa, Paszowice, Zagrodno, Wojcieszów, 
Jawor, Złotoryja, Złotoryja-gmina wiejska, Ruja, Legnickie Pole oraz Przedsiębiorstwo 
Transportowo–Budowlane Sp. z o.o. 
 



 

Władze Stowarzyszenia 
 
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 
Agata Rudnicka – Prezes; 
Waldemar Tłusty – Wiceprezes; 
Beata Castaneda Trujillo – Skarbnik 
Julia Jankowska – Sekretarz 
Krzysztof Kowalczyk – członek Zarządu; 
 
Komisję Rewizyjną stanowią: 

§ Gabriela Męczyńska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; 
§ Ewelina Rozpędowska – członek Komisji Rewizyjnej; 
§ Mariusz Foryś – członek Komisji Rewizyjnej. 

2. Cele statutowe wraz ze sposobem ich realizacji 

Cel organizacji (zgodnie ze 
Statutem) Działania realizowane w roku 2020 

Propagowanie idei 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i miejskich 

Działania i projekty zmierzające do utworzenia 
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. 
Realizacja Programu „Działaj Lokalnie” 

Równouprawnienie i aktywizacja 
zawodowa kobiet  

Rozwój wielofunkcyjny terenów 
wiejskich i miejskich 

Realizacja programu „Działaj Lokalnie” 
Działania i projekty zmierzające do utworzenia 
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów 
Koordynacja programu „Paszportu Odkrywcy Krainy 
Wygasłych Wulkanów”, realizacja projektów 
grantowych i konkursowych współfinansowanych ze 
środków unijnych i krajowych 

Działania na rzecz podnoszenia 
świadomości ekologicznej 

Realizacja programu Edukacji Ekologicznej: 
„“Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja 
ekologiczna w Górach i na Pogórzu Kaczawskim” 
współfinansowanych przez WFOŚiGW we 
Wrocławiu. 

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska i czynnej ochrony 
przyrody; 

 

Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców regionu Gór i Pogórza 
Kaczawskiego, w tym byłych 
pracowników PGR; 

 



 

Współpraca z wyższymi uczelniami, 
szkołami w zakresie badań 
naukowych i kształcenia dzieci i 
młodzieży; 

Działania i projekty zmierzające do utworzenia 
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów 
Goszczenie studentów podczas zajęć terenowych 
w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 

Działania w zakresie rozwoju kultury, 
turystyki i sportu; 
 

Realizacja i rozwój projektu Punkt informacji 
turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu 
wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 

Współpraca z organizacjami i 
instytucjami w kraju i za granicą; 

Działania i projekty zmierzające do utworzenia 
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów 
Nawiązanie współpracy z Geoparkiem UNESCO 
Czeski Raj i kontynuacja współpracy z Geoparkiem 
UNESCO Katla 

Organizowanie spotkań, wystaw i 
imprez; 

Realizacja spotkań, warsztatów i szkoleń, dla 
mieszkańców oraz turystów w ramach odpłatnej i 
nieodpłatnej działalności statutowej 
Stowarzyszenia 

Przygotowanie publikacji o rozwoju i 
osiągnięciach gmin: Mściwojów, 
Męcinka, Paszowice, Krotoszyce, 
Bolków, Świerzawa, Złotoryja – 
Gmina Wiejska, Pielgrzymka, 
Wądroże Wielkie, Jeżów Sudecki, 
Wojcieszów, Zagrodno, Jawor i 
Złotoryja; 

Bieżące utrzymanie strony internetowej 
www.gorykaczawskie.pl 

Pozyskiwanie sponsorów i 
gromadzenie funduszy na 
działalność; 

Realizacja Programów, projektów i grantów 
finansowanych ze środków unijnych i krajowych 
Przeprowadzenie kampanii fundraisigowej 
adresowanej do darczyńców indywidualnych na 
rzecz Programu Działaj Lokalnie 

Finansowe wspieranie osób 
fizycznych i prawnych oraz innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej 

Realizacja Programu Działaj Lokalnie na terenie 
Partnerstwa Kaczawskiego 

Podjęcie działań na rzecz likwidacji 
terenów wykluczonych cyfrowo;  

Edukacja nieformalna poprzez 
prowadzenie własnego ośrodka 
edukacji ekologicznej. 

Realizacja edukacji ekologicznej 
współfinansowanego przez WFOŚiGW we 
Wrocławiu 
Realizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych 
prowadzonych w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej 
w Dobkowie 

Koordynacja działalności Geoparku 
Kraina Wygasłych Wulkanów, w tym 

Działania i projekty zmierzające do utworzenia 
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów 



 

mobilizowanie i angażowanie 
społeczności lokalnej do aktywnego 
udziału w procesie funkcjonowania i 
rozwoju Geoparku. 

Prowadzenie regionalnej strony internetowej 
gorykaczawskie.pl 
Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych 
i wizerunkowych w ramach stron internetowych i w 
oparciu o media społecznościowe 
Utrzymywanie współpracy z innymi Geoparkami w 
Europie (Geopark Świętokrzyski, Geopark UNESCO 
Łuk Mużakowa, Geopark UNESCO Katla, Geopark 
UNESCO Czeski Raj) 

 

3. Opis głównych działań podjętych przez organizację 
 

1. Program Edukacji Ekologicznej “Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja 
ekologiczna w Górach i na Pogórzu Kaczawskim” 

 
Program jest kontynuacją rozpoczętego w 2017 roku Programu Edukacji Ekologicznej  
w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie współfinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po 
realizacji 2 edycji programu (rok szkolny 2017/18 i rok szkolny 2018/2019) Stowarzyszenie 
przystąpiło do realizacji 3 edycji w semestrze zimowym roku 2019.  
W projekcie miało udział wziąć 100 grup dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych 
położonych na obszarze województwa dolnośląskiego (w tym z obszarów wiejskich 
należących do Partnerstwa Kaczawskiego) dla których planowano przeprowadzenie 400 
godzin zajęć edukacyjnych. W warsztatach miało wziąć udział 4000 uczestników. 
W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, które w miesiącach 
marzec-czerwiec 2020, a potem od września 2020 uniemożliwiły realizację zajęć 
wyjazdowych, Program ostatecznie zakończył się po osiągnięciu następujących wskaźników:  
- 340 godzin przeprowadzonych zajęć 
- 3154 uczestników. 
Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 78	010,39 zł, z czego dotacja Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 69	991,19 zł. W roku 2020 wartość 
zadania wyniosła 74	786,42 zł, z czego 66833,72 zł pochodziło z dotacji.  
Projekt zrealizowany został w dniach 1/12/2019 – 30-09/2020. 
 

2. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 
(edycja 2020)  

 
Stowarzyszenie Kaczawskie od 14 lat organizuje każdego roku konkurs grantowy pn. Działaj 
Lokalnie, w ramach którego wspierane są działania inicjujące współpracę mieszkańców oraz 
projekty aktywizujące lokalne społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego. 
Program współfinansuje Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, a koordynuje Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Program „Działaj Lokalnie” w Partnerstwie Kaczawskim wspiera małymi dotacjami lokalne 
społeczności, które chcą wspólnie działać na rzecz swojego otoczenia. O pomoc finansową 



 

mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mające siedzibę i planujące 
prowadzić działania na terenie jednej z gmin Partnerstwa Kaczawskiego tj.: gminy Bolków, 
Jawor, Jeżów Sudecki, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, 
Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja (wiejska 
i miejska). W roku 2020 przyznano 13 dotacji na łączną kwotę wsparcia 55.000 zł. 
 

Zrealizowane projekty „Działaj Lokalnie” edycja 2020 

L.p Tytuł projektu Nazwa 
wnioskodawcy Gmina 

Wielkość 
dofinan-
sowania 

Wartość 
projektu 

1 Spotkajmy się w Prusicach na 
Górze Karola! 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Prusice Złotoryja 4 450,00 zł 10 289,09 zł 

2 Go to Trip! Fundacja 
″Chmielarz″ Wojcieszów 4 250,00 zł 5 816,01 zł 

3 W rytmie rozwoju - warsztaty 
taneczne i rozwojowe online 

Fundacja Rozwoju 
Człowieka ″Trood″ Złotoryja 4 000,00 zł 6 700,00 zł 

4 Kultura bliżej ludzi Towarzystwo 
Miłośników Bolkowa Bolków 4 300,00 zł 4 515,00 zł 

5 
„W naszej gminie pomoc 
płynie! Gokuś też z kultury 

słynie!” 

Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka 

im. Zenona 
Bernackiego w 

Pielgrzymce 

Pielgrzymka 4 100,00 zł 5 298,75 zł 

6 #CzekamyNaWas  
w Wojcieszowie! 

Stowarzyszenie 
Ziemia Aktywnych Wojcieszów 4 250,00 zł 5 759,40 zł 

7 ″KINO KREDO″ 
Towarzystwo 
Aktywności 

Kulturalnej TAK Jawor 
Jawor 4 400,00 zł 5 650,00 zł 

8 Zdalnie -->  
... i lokalnie! Fundacja ″HERON″ Pielgrzymka 4 700,00 zł 4 708,54 zł 

9 Stop epidemii. Razem  
w lepsze jutro. 

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w 

Świerzawie 
Świerzawa 4 200,00 zł 51 216,26 zł 

10 
„Z wirusem walczymy  

- w Pogwizdowie galerię 
tworzymy” 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Sołectwa 
Pogwizdów 

Paszowice 4 320,00 zł 15 162,29 zł 

11 
Z projektem ruszamy  
o stare szlaki dbamy  

i koronawirusa przetrwamy 

Gminny Ośrodek 
Kultury w 

Paszowicach 
Paszowice 4 000,00 zł 7 212,63 zł 

12 
e-Malowane Kaczawy - 

Kaczawski Szlak 
Średniowiecznych Polichromii 

Stowarzyszenie 
″Wieża Książęca w 

Siedlęcinie″ 
Jeżów 

Sudecki 4 200,00 zł 10 304,07 zł 

13 „Rosnę razem  
z drzewkiem” 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Dobkowie 

″DOBKOWIANKI″ 
Świerzawa 3 830,00 zł 5 140,00 zł 

 
 



 

 
 
 

4. Działalność gospodarcza 
Stowarzyszenie, zgodnie z zapisem statutu, nie prowadzi działalności gospodarczej. 

5. Przychody i koszty organizacji w okresie sprawozdawczym 
5.1. Przychody 

1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w tym: 371 781,54 zł 

Składki członkowskie 48	950,00 zł 

Dotacje 295	140,31 zł 

Przychody z 1% 3	523,30 zł 

Darowizny 24	167,93 zł 

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego 53	309,00 zł 

3. Przychody finansowe 335, 47 zł 

4. Pozostałe przychody operacyjne 16	395,09 zł 

RAZEM PRZYCHODY 441	821,10 zł 

5.2. Koszty 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 394	238,85 zł 

 Koszty realizacji zadań statutowych 165	898,89 zł 

 Koszty realizacji zadań 1% 3	523,30 zł 

 Koszty działalności dotowanej 224	816,66 zł 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 53	309,00 zł 

3. Koszty finansowe 7	065,14 zł 

4. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł 

RAZEM KOSZTY 456	612,99 zł 
 

6. Zatrudnienie, pożyczki, nieruchomości, środki trwałe 
Dane o: 
a) Liczbie osób zatrudnionych: Stowarzyszenie Kaczawskie na 31.12.2020 r. nie zatrudniało 

nikogo na pełny etat.  
b) Łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 94	496,82 brutto. 
c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 0,00 zł. 



 

d) Udzielonych pożyczkach pieniężnych: Stowarzyszenie Kaczawskie nie udzielało żadnych 
pożyczek pieniężnych. 

e) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Stowarzyszenie 
Kaczawskie nie posiada lokat. 

f) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego: Stowarzyszenie Kaczawskie nie posiada obligacji ani 
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

g) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie: Stowarzyszenie Kaczawskie jest właścicielem nieruchomości – zagrody 
wiejskiej w Dobkowie, adres Dobków 66, 59-540 Świerzawa (pełniącej funkcje centrum 
edukacyjnego Sudecka Zagroda Edukacyjna), zakupionej w 2011r. 

h) Nabytych pozostałych środkach trwałych: 
Skorygowano pozycje z lat ubiegłych: 
Zwiększenie środków trwałych      431 064,77 zł 
Umorzenie środków trwałych      28 413,02 zł 
Zwiększenie międzyokresowych przychodów długoterminowych  276 095,93 zł 

i) Wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 

Wartość aktywów na dzień 31.12.2020 roku wyniosła: 3	685	540,77 zł 
Wartość pasywów na dzień 31.12.2020 roku wyniosła: 3	685	540,77 zł 
Zobowiązania stanowiły kwotę 3	680	526,43 zł w tym: 

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 12	000,00 zł; 
- Inne zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 2	638,26 zł 
- Rozliczenia międzyokresowe (przychodów) – 3	665	888,17 zł 

7. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe  
i samorządowe. 
W 2020 roku Stowarzyszeniu Kaczawskiemu nie została zlecona żadna działalność przez 
podmioty państwowe i samorządowe. 

8. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych 
Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynosiły 
1	505, 93 zł 
Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe: 
- PIT-4R z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
- CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

9. Zbiórka publiczna: 

Łączna suma środków pozyskanych w ramach zbiórki publicznej w 2020 r - 6.756,90 zł 
 



 

10. Darowizny: 
Łączna suma dobrowolnych darowizn na rzecz działalności Stowarzyszenia [art. 17 ust. 1 pkt. 4 

ustawy o pdop] w 2020 roku wyniosła 24	167,93 zł 

11. Wysokość pozyskanych środków finansowych z 1%: 

W 2020 roku Stowarzyszenie Kaczawskie pozyskało z wpłat 1% podatku kwotę 3	523,30 zł.  
Kwota została przeznaczona na działania związane z projektami realizowanymi przez 
Stowarzyszenie dot. m.in. obiektu Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie. 

12. Kontrola działalności Stowarzyszenia: 
1. Kontrola projektu „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z 
biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”, przeprowadzona 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 sierpnia 2020. Raport z 
czynności kontrolnych nie wskazał nieprawidłowości. 
 
2. Kontrola trwałości projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na 
wieś”, przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
dniach 24-28 sierpnia 2020. Zalecenia pokontrolne nakazały zaktualizowanie ewidencji 
księgowej składników majątku trwałego wytworzonego w ramach realizacji projektu. Zalecenia 
pokontrolne zostały uwzględnione podczas sporządzania sprawozdania finansowego za rok 
2020. 

13. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia: 

• Uchwała nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia nowych członków 
Stowarzyszenia 

• Uchwała nr 2/2020 z dnia 29 maja 2020 w sprawie listy beneficjentów Programu Działaj 
Lokalnie 2020 

• Uchwała nr 3/2020 z dnia 29 maja 2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Finansowego za rok 2019 

• Uchwała nr 4/2020 z dnia 25 września 2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Merytorycznego za rok 2019 

• Uchwała nr 5/2020 z dnia 25 września 2020 w sprawie ukonstytuowania się zarządu 
• Uchwała nr 6/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie usunięcia członków 

Stowarzyszenia 
 
Na tym sprawozdanie zakończono. 
 
Zarząd: 
 
1.  Agata Rudnicka – Prezes  ...................................................................................................  



 

2.  Waldemar Tłusty – Wiceprezes  ...................................................................................................  

3.  Beata Castaneda Trujillo – Skarbnik  ...................................................................................................  

4.  Julia Jankowska – Sekretarz  ...................................................................................................  

5.  Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu  ...................................................................................................  

 


