
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica KAMIŃSKIEGO Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-211 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 515-337-197

Nr faksu E-mail storat@storat.pl Strona www http://www.storat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-26

2004-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69069864100000 6. Numer KRS 0000047423

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

Andrzej Nosiadek prezes TAK

Katarzyna Nosiadek wiceprezes d/s 
organizacyjnych

NIE

Marek Englot wiceprezes d/s szkolenia TAK

Anna Zwierzyńska skarbnik TAK

Barbara Maciejewska sekretarz 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

Renata Grabowska przewodnicząca TAK

Grzegorz Sikora członek TAK

Irena Kuchko członek NIE

STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

Podstawowym celem działania STORAT jest niesienie pomocy ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia. 
W okresie sprawozdawczym członkowie STORAT wzięli udział lub byli gotowi do udziału w 28 akcjach 
poszukiwawczych na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. 
Przeprowadzono 52 treningi dla zespołów poszukiwawczych na różnych etapach szkolenia w tym treningi w terenie 
otwartym, na gruzowisku, nocne akcje pozorowane, treningi tropienia oraz sprawności i posłuszeństwa. Ze względu 
na ograniczenia epidemiologiczne prowadzono tez spotkania, treningi oraz konsultacje on-line. 6 zespołów 
ratowniczych zdało egzaminy PSP; pozostałe egzaminy zostały odwołane ze względu na pandemię.
Członkowie Stowarzyszenia brali udział  w szkoleniach: seminarium mantrailingowe, coroczne szkolenie wyjazdowe 
STORAT oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Mimo trudnej sytuacji udało się zorganizować 
coroczne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie STORAT.
 W szkoleniu wzięło udział 19 psów szkolonych w STORAT oraz 1 zaprzyjaźniony wraz z przewodnikami oraz 15 
osób bez psów (nawigatorzy, pozoranci). Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu posłuszeństwa i sprawności 
zarówno indywidualnie, jak i grupowo, zajęcia z podstaw rewirowania, nauka sterowania na kierunki, przeszukanie z 
drogi, szukanie pozoranta za zbiornikiem wodnym, szukanie pozoranta przemieszczającego się, praca z pontonu 
oraz z quada. Odbyły się również zajęcia teoretyczne z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej oraz organizowania 
prowizorycznego transportu poszkodowanego w warunkach terenowych. Przeprowadzono pozorowaną akcję nocną. 
Nawigatorzy szkolili się z przygotowania Nocnej Akcji Pozorowanej, obsługi programu Fugawi oraz zgrywania śladów 
zespołów z GPS i psich lokalizatorów. Doskonalono umiejętności nawigatorów w poruszaniu się quadem w trudnym 
terenie. Arek Karwański (OSP Jabłonna) omówił wybrane akcje poszukiwawcze ze swojego terenu działania, 
w których przedstawił wykorzystanie informacji z BTS o położeniu telefonu komórkowego zaginionego.

Aktywnie współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. W dniu 01.10.2020 r. zostało podpisane 
nowe porozumienie o współpracy pomiędzy STORAT, a KWP w Rzeszowie. Porozumienie zostało rozszerzone o 
włączanie zespołów STORAT do poszukiwań 
z poziomu II oraz o prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń. O akcjach jesteśmy zawiadamiani na bieżąco. Na 
każdej akcji radiowóz pozostaje do naszej dyspozycji tworząc bazę dla bezpieczeństwa ratowników STORAT i ew. 
wezwania karetki.
Na akcjach mamy do dyspozycji samochód przeznaczony do transportu przewodników z psami z zamontowanymi na 
stałe klatkami, a w razie potrzeby dostajemy dodatkowo samochód osobowy do transportu nawigatorów. Samochód 
do transportu psów jest wyposażony w hak holowniczy – umożliwiając transport przyczepy z quadem.
W większości akcji mamy też zapewniony posiłek regeneracyjny.
Współpracujemy również z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie, OSP Budy Głogowskie, OSP Niebieszczany, 
Grupą Bieszczadzką GOPR, Związkiem Kynologicznym w Polsce O/Rzeszów, Nadleśnictwem Głogów Małopolski 
oraz Internationale Rettugshunde Organisation z Austrii.
4-krotnie spotkaliśmy się z dziećmi, by promować poprawne zachowania dzieci i dorosłych w stosunku do psów.
Nasze zespoły zajęły wysokie miejsca na Zawodach Psów Ratowniczych o Puchar Zaginionego Grzybiarza. 
Zorganizowaliśmy XI Ogólnopolskie Próby Zespołów Tropiących.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

50

0
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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

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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ratownictwo i ochrona ludności Szkolenie zespołów ratowniczych z psami do 
wykorzystania w działaniach poszukiwawczo-
ratowniczych prowadzonych przez Policję na terenie 
kraju.
Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji do 
udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.
Udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na 
wezwanie Policji na terenie kraju. Organizacja szkoleń z 
zakresu ratownictwa z psami, pracy psów ratowniczych. 
Udział w egzaminach, zawodach oraz szkoleniach 
zewnętrznych dotyczących problematyki zaginięć i pracy 
z psami ratowniczymi.

17 297,65 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 ratownictwo i ochrona ludności

Prowadzenie spotkań i pogadanek wśród dzieci i 
młodzieży szkół i przedszkoli na temat 
bezpieczeństwa kontaktów z psami, właściwego 
zachowania się w pobliżu psów, dbania o 
dobrostan zwierząt, działalności naszego 
stowarzyszenia oraz bezpieczeństwa zachowania 
się w terenie - profilaktyka zaginięć wśród dzieci. 
Organizacja pokazów wyszkolenia psów 
ratowniczych na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych. Pogadanki w cyklicznych 
programach radiowych oraz prelekcje na różnego 
rodzaju spotkaniach otwartych.

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) 77 488,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 76 626,56 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 400,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 461,86 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 poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21 585,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 18 030,19 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)

58 397,53 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

222,03 zł

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) 58 619,56 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 18 868,86 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

2.1. Organizacja posiada członków

61 osób fizycznych

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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2.2. 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)

70 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)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12 6



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Nosiadek
Katarzyna Nosiadek

Marek Englot 
Anna Zwierzyńska

Barbara Maciejewska

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-12
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