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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica PACZKOWSKA Nr domu 26 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-503 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zarzad_ksk@wp.pl Strona www www.ksk.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-01-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93150443500000 6. Numer KRS 0000076410
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

RYSZARD BODUSZEK – PREZES ZARZADU 
Mariusz Chronowski – wiceprezes 
Jacek Jerczyński –Skarbnik
Tomasz Maciejewski Członek Zarządu
Marcin Jalowski- Członek Zarządu
Paweł Ostrowski- Członek Zarządu

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

Marsy Artur- Członek Komisji Rewizyjnej
Krajewski Marcin- Członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Wasiluk –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Wyłącznym celem Klubu jest działalność na rzecz ogółu 
społeczności w zakresie kolejnictwa w Polsce jako czynnika 
rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego. W 
szczególności zaś: 
a) Promocja transportu szynowego i wspieranie jego rozwoju 
b) Współpraca z samorządem terytorialnym, Ministerstwem 
właściwym do spraw transportu spółkami Grupy PKP oraz innymi 
podmiotami w celu restytucji, rozwoju i promocji transportu 
kolejowego, a także szynowego transportu miejskiego 
c) Działanie na rzecz zmian systemowych w odniesieniu do 
kolejnictwa a szczególnie w kierunku zachowania, restytucji i 
rozwoju transportu szynowego, zwłaszcza kolei lokalnych (w tym 
połączeń transgranicznych), opiniowanie prawodawstwa przede 
wszystkim na szczeblu ogólnopolskim, 
d) Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kultury materialnej 
kolejnictwa, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw 
zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa i lokalnej 
infrastruktury kolejowej jako elementu tożsamości kulturowej i 
czynnika rozwoju lokalnego 
e) Podnoszenie kwalifikacji członków klubu oraz podmiotów 
współpracujących 
f) Upowszechnianie wiedzy i dobrej praktyki, wymiana doświadczeń 
i edukacja w zakresie kolejnictwa, popularyzowanie wiedzy o 
kolejnictwie i dokumentowanie historii kolejnictwa. 
g) Wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i 
wydawniczej w dziedzinie kolejnictwa oraz prowadzenie takiej 
działalności we własnym zakresie. 
h) Gromadzenie pamiątek, modeli, dokumentów i eksponatów, w 
tym zabytkowego taboru kolejowego oraz opracowywanie 
materiałów służących propagowaniu historii kolei. 
i) Informacyjne, szkoleniowe i techniczne wspieranie samorządów 
terytorialnych, instytucji i organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
obywatelskich działających w dziedzinie kolejnictwa. 
j) Upowszechnianie i działalność w zakresie turystyki kulturowej w 
dziedzinie kolejnictwa
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Cele powyższe Klub realizuje przez : 
a) Współpracę z jednostkami i przedsiębiorstwami grupy PKP, 
innymi przewoźnikami kolejowymi, zarządami kolei użytku 
niepublicznego, placówkami muzealnymi, konserwatorami 
zabytków, izbami tradycji i pamięci, wszystkimi instytucjami o 
podobnym zakresie działania oraz z samorządem terytorialnym, 
Ministerstwem właściwym do spraw transportu w zachowaniu, 
przywracaniu i rozwoju transportu szynowego, w szczególności 
przez bezpośredni udział w rewitalizacji lokalnych linii 
Statut KSK Wrocław 

kolejowych dla wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego 
społeczności lokalnych. 
b) Wsparcie organizacyjne i techniczne (sprzętowe i taborowe) dla 
współpracujących instytucji i organizacji pozarządowych w 
szczególności m. in. naprawy i udostępnianie taboru kolejowego, 
organizację i prowadzenie ruchu kolejowego, remonty i utrzymanie 
infrastruktury kolejowej. 
c) Promocję, wsparcie i organizację wolontariatu w dziedzinie 
kolejnictwa szczególnie w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury 
technicznej kolejnictwa oraz rewitalizacji lokalnych linii kolejowych. 
d) Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i 
zagrożonych zwolnieniem kolejarzy. 
e) Organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw 
eksponatów, modeli i oraz spotkań, wycieczek i imprez mających na 
celu popularyzowanie historii kolejnictwa oraz propagowanie wiedzy 
o kolejnictwie, w tym organizację imprez w zakresie turystyki 
kolejowej 
f) Urządzanie i prowadzenie muzeów, izb tradycji i ścieżek 
edukacyjnych oraz ochronę zabytków kolejnictwa. 
g) Wydawanie publikacji o tematyce związanej z realizacją celów 
Klubu, 
h) Organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu szkoleń, 
kursów i seminariów związanych z realizacją celów Klubu. 
i) Współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym 
zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach 
międzynarodowych o tematyce kolejowej. 
j) Podejmowanie innych działań zmierzających do rozwijania 
zamiłowania do kolejnictwa wśród młodzieży oraz wiedzy o 
kolejnictwie w społeczeństwie.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

promocja i organizacja wolontariatu

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Klub otrzymał od Kompanii Węglowej SA jako darowiznę wagon cysternę 
pochodzącą z Kopalni Węgla Kamiennego Marcel w Radlinie budowy 
niemieckiej z 1929 roku. stan techniczny wagonu był zly ale dzięki pomocy 
technicznej spółki Wagrem w Kluczborku, wagon znów uzyskał walory 
eksploatacyjne.
Klub pozyskał od PKP PLK S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich 
Górach wagon pasażerski typu 43A. Wagon wymaga uzupełnienia licznych 
braków wnętrza i naprawy poszycia pudła, ale pod względem biegowym jest w 
dobrym stanie technicznym.
Klub był inicjatorem, współorganizatorem i i koordynatorem obchodów 170 
rocznicy otwarcia pierwszej linii kolejowej na obecnych ziemiach polskich z 
Wrocławia do Oławy .19 maja 2012 dzięki zaangażowaniu Władz Miasta Oławy 
oraz PKP PLK SA na stacji Oława została zorganizowana wystawa taboru 
kolejowego. Zabytkowy i współczesny tabor kolejowy wystawiony przez PKP 
Intercity SA (lokomotywa elektryczna EU07-173 oraz wagony osobowe retro), 
PKP CARGO (zmodernizowana lokomotywa elektryczna ET22-2015 i 
zmodernizowana spalinowa lokomotywa SM42-1239), DB Schenker Rail Polska 
(parowóz TKh Ferrum 47 nr 05353 i lokomotywa spalinowa Class 66), STK SA 
(lokomotywa elektryczna E6ACT Dragon), Freightliner PL (lokomotywa 
elektryczna 189-457 i 66014), Koleje Dolnośląskie (autobus szynowy SA135-
007), KSK Wrocław (lokomotywa spalinowa SM41-12 oraz wagony towarowe 
retro), Sowiogórskie Bractwo Drezynowe (drezyna ręczna), SHK (kiermasz 
książek i wydawnictw kolejowych). Ponadto PKP Intercity SA uruchomiły 
dodatkowy pociąg okolicznościowy z Wrocławia do Oławy i z powrotem, oraz 
wraz z PKP PLK SA umożliwiły dla zainteresowanych przejażdżki zabytkowym 
składem po stacji Oława  obsługa trakcyjna parowozem TKh 05353 . 
Jak co roku Klub, wraz z PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oraz STK S.A., na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w dniu 
2.06.2012 zorganizował pociąg specjalny dla najmłodszych mieszkańców 
regionu z okazji Dnia Dziecka. 
Dzięki zaangażowaniu i przychylności PKP CARGO S.A. lokomotywa nr SP42-
001 oraz 5 kolejnych zabytkowych wagonów towarowych trafiło do zbiorów  
muzealnych  taboru kolejowego Klubu.
Klub współuczestniczył w organizacji wraz z Sowiogórskim Bractwem Kolejowym 
 , X Jubileuszowych Mistrzostw Polski w Drezynowaniu Push - Pull Party 2012.w 
Jugowicchm. in. prezentując fragment klubowej makiety modułowej.
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 15.09.2012 Klub we współpracy 
z PKP Intercit SA i DLA sp zoo uruchomił bezpłatnydla publiczności  pociąg 
turystyczny relacji Wrocław Główny - Sobótka Zachodnia - Wrocław Główny
Z okazji Dni Transportu Publicznego 23.09.2012 na stacji Wrocław Gł 
Stowarzyszenie Hobbistów Kolejowych oraz Klub Sympatyków Kolei 
zorganizowały wystawę taboru kolejowego (tabor historyczny KSK oraz 
współczesny różnych spółek kolejowych), ponadto w sali w holu głównym 
dworca od strony poczty - makieta modułowa w skali H0.
W dniach 1-3 grudnia 2012 Klub zorganizował w Technikum Kolejowym we 
Wrocławiu

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

15000

2

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich  gdzie indziej 
nie sklasyfikowana 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 
atrakcji turystycznych, ochrona zabytków

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 99.94.z

91.03.z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie 
sklasyfikowany 

Działalność usługowa wspomagająca transport  lądowy 
Działalność muzeów

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

49.39.z

52.21.z

91.02.z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

33.17.z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 382,395.99 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 376,085.99 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,335.17 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 342,236.18 zł

6,310.00 zł

11,626.18 zł

324,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

300.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 329,815.59 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 12,335.17 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 59,394.58 zł 12,335.17 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

40,815.29 zł 0.00 zł

6,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

12,626.31 zł 498.19 zł

313.65 zł 0.00 zł

49.20 zł 11,836.98 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Renowacja taboru kolejowego 6,253.33 zł

2 Transport zabytkowego taboru 5,083.65 zł

3 Materiały esploatacyjne - oleje smary zwiazane z utrzymaniem taboru 498.19 zł

4 Organizacja imprez dla publicznosci 500.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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
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1.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

51.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 6 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 6 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

16.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

13.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

6.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 6,000.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,000.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

6,000.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,000.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. 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

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. 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

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - 30-06-2013 roku

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

Druk: MPiPS 12



Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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