
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat 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

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

Ryszard Boduszek Prezes TAK

Mariusz Chronowski wiceprezes TAK

Marcin Kowalczyk Sekretarz TAK

Jacek Jerczyński skarbnik 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

Artur Marsy członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Marcin Krajewski członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Tomasz Wasiluk członek komisji 
rewizyjnej

TAK

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Luty: 
- transport nowych eksponatów podarowanych przez ORLEN SA – z Radomska przybyły SM30-871, Ls40
-5293, cysterna 4 osiowa budowy niemieckiej z budką.

Marzec: 
- prace renowacyjne przy klubowym taborze – platforma Pdk31 oraz wagon UNNRA – na zlecenie OPIP., 

- pokazy makiety klubowej w galeriach handlowych w Katowicach, Krakowie i Gdańsku
- rozpoczęcie akcji "Zbieramy na Fiata"

Kwiecień: 
- przygotowanie miejsca do wyciągnięcia kolejnych eksponatów podarowanych przez ORLEN w 
Gdańsku oraz dalsze prace przy wagonie UNNRA.

Maj: 
- uczestnictwo w Paradzie Parowozów w Wolsztynie (parowóz TKh i klubowe wagony towarowe), 
- pociąg repatriantów (organizowany wspólnie z OLSENSNIUM) na trasie Oleśnica – Grabowno Wielkie- 
Oleśnica (parowóz TKh i klubowe wagony towarowe), 
- pociąg specjalny Wrocław Gł. – Wrocław Swojczyce – Wrocław Gł. (parowóz TKh i klubowe wagony 
towarowe),
- pokazy makiety klubowej w galeriach handlowych w Bydgoszczy, Szczecinie i Poznaniu
Czerwiec: 
- 3 pociągi specjalne Wrocław Gł. – Wrocław Nadodrze – Wrocław Gł. dla rodzin z okazji Dnia Dziecka w 
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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 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)

13000

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

ramach zwycięskiego (rekordowa ilość 1871 głosów internautów w ramach wszystkich edycji 
mikrograntów) projektu "Poznaj Nadodrze z KSK i ZHR" z mikrograntów Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016 (parowóz TKh i dwa wagony pasażerskie),
- uczestnictwo w X Dniach Techniki Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim plus pociąg specjalny Ostrów 
Wlkp. – Przygodzice – Ostrów Wlkp., 
- 4 pary pociągów retro Pleszew – Pleszew Miasto  (parowóz TKh i 2 wagony pasażerskie), 
-  uczestnictwo w Festynie Kolejowym w Jarocinie (parowóz TKh)

Lipiec: 
- sprowadzenie z Gdańska kolejnych eksponatów podarowanych przez ORLEN SA (lok 409Da-836 i dwu-
osiowa cysterna budowy niemieckiej) 

Sierpień: 
- zakończenie prac przy wagonie UNNRA i ustawienie go w nowo otwartym muzeum – zajezdnia ul. 
Grabiszyńska we Wrocławiu
- prace przy rewizji parowozu TKh

Wrzesień: 
-uczestnictwo w Pikniku Kolejowym w Żaganiu (parowóz TKh i wagony klubowe), 
-pociąg specjalny Wroclaw Gł. – Wrocław Nadodrze – Wrocław Gł. (parowóz TKh – klubowe wagony 
pasażerskie) z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, -
- obchody 90 rocznicy powstania PKP – pociągi specjalne Wroclaw Gł. – Wrocław Nadodrze – Wrocław 
Gł. (parowóz TKh – klubowe wagony pasażerskie) oraz pokaz makiety klubowej na Sali sesyjnej dworca 
Wroclaw Gł.

Październik: 
- uczestnictwo makiety klubowej w Międzynarodowych targach Poznańskich,
- transport kolejnych eksponatów – podarowany przez PKP PLK wagony kryty z 1923 roku oraz cysterna 
29R podarowana przez RAIL POLSKA, 
- pokaz składu klubowego w Porcie Miejskim na Nadodrzu dla entuzjastów kolei z zagranicy (parowóz 
TKh i klubowe wagony towarowe)

Listopad: 
- pociąg specjalny Wrocław Gł. – Wrocław Kuźniki – Wrocław Świebodzki  - Wrocław Gł. . (parowóz TKh 
– klubowe wagony pasażerskie)
-  jazda próbna lok SM30-507, 
- pokaz makiety klubowej w Polkowicach
- pociągi specjalne Wrocław Gł. – Wrocław Nadodrze – Wrocław Gł. z okazji Dnia Kolejarza (parowóz 
TKh – pasażerskie wagony klubowe), 
- transport podarowanych przez ORLEN SA wagonów cystern z Gdańska wojenej budowy, 

Grudzień: 
- przejazd klubowego składu retro (TKh+2Bi) na trasie Wrocław – Trzebnica – Wrocław, 
- ukończenie renowacji lokomotywy Ls40-5293 i ustawienie jej na ul. Paczkowskiej we Wrocławiu przy 
siedzibie Majkoltrans Sp. z o.o. jako pomnik techniki.  
- kontynuacja prac przy wagonie Pdk31
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność 
historycznych miejsc i 
budynków oraz 
podobnych atrakcji 
turystycznych , ochrona 
zabytków polegający na 
ochronie zabytków 
techniki z szczególnym 
uwzględnieniem 
techniki kolejowej w 
tym zachowanie 
zabytków techniki w 
stanie czynnym 
Działanie wykonano 
poprzez: Prace 
naprawcze przy 
lokomotywie SM30-
507, Prace naprawcze 
przy lokomotywieSM04
-633 i Prace naprawcze 
przy lokomotywie 
SM03-343 Praca 
naprawcze i 
konserwacyjne przy 
lokomotywie parowej 
TKh Prace przy 
dokumentacji 
technicznej taboru 
klubowego kontynuację 
renowacji wagonu 
pasażerskiego typu Bi29

91.03.z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność wegsług 
PKD - Działalność 
historycznych miejsc i 
budynków oraz 
podobnych atrakcji 
turystycznych , ochrona 
zabytków. Działalność 
polega w szczególności 
na organizacji lub 
współorganizacji 
imprez plenerowych z 
udziałem innych 
organizacji 
pozarządowych i 
organów samorządu 
terytorialnego 
odpowiedzialnego za 
kulturę i ochronę 
zabytków. Także na 
prezentacjach działania 
zabytków techniki w 
stanie " czynnym" lub 
funkcjonującym . 
Stowarzyszenie 
współpracuje także z 
organizacjami 
pozarządoywmi których 
celem jest ogólna 
ochrona zabytków nie 
związanych z techniką 
kolejową.

91.03.z

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, 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

Druk: MPiPS 6
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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) 173,611.74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58,120.63 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,200.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 113,291.11 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42,113.83 zł

12,620.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

33.17.z Działalność według PKD - Naprawa i 
konserwacja pozostałego sprzętu 
transportowego. Działalność polegała na 
wsparciu innych podmiotów gospodarczych w 
konserwacji i naprawach taboru kolejowego w 
oparciu o posiadaną dokumentacje techniczną, 
w skład której chodzą dane techniczne 
poszczególnych podzespołów, dokumentacja 
fotograficzna opisująca zasady ich 
funkcjonowania maszyn i podzespołów z 
uwzględnieniem zasad prawidłowej i 
bezpiecznej eksploatacji . Stowarzyszenie stale 
współpracuje z przedsiębiorstwami będącymi 
przewoźnikami kolejowymi, oraz 
przedsiębiorstwami świadczącymi usługi 
remontowo naprawcze taboru kolejowego. W 
oparciu o materiały własne oraz dośwadczenie 
nabyte podczas renowacji własnego taboru 
zabytkowego Stowarzyszenie może uznać się za 
podmiot świadczący usług w znacznym stopniu 
unikatowe.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16,006.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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16,493.83 zł

13,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 115,491.11 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -41,345.48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4,349.16 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 82,845.09 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 16,006.80 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 16,006.80 zł

3.3. 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

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 138,802.02 zł 16,006.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

99,466.11 zł 16,006.80 zł

6,549.16 zł 0.00 zł

30,115.19 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,671.56 zł 0.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 82,845.09 zł
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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: 

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 świadczące usługi 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

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

34,809.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5,015.06 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5,015.06 zł

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

5,015.06 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5,015.06 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

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

5,015.06 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

417.92 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,737.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

organizacji

Ryszard Boduszek, Marcin 
Kowalczyk, Jacek Jerczyński,  

Mariusz Chronowski 
28-06-2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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