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• 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     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica ŻOŁNIERSKA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-557 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 895350115

Nr faksu E-mail olsztyn@rotary.org.pl Strona www www.rotary.olsztyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-03

2005-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51015860500000 6. Numer KRS 0000028528

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

Daniel Dragański Prezydent TAK

Łukasz Staniszewski Sekretarz TAK

Dariusz Radziszewski Skarbnik TAK

Marcin Chojnowski Prezydent Elekt TAK

Wojciech Smieszek Past Prezydent TAK

Wojciech Wrzecionkowski Członek TAK

Mirosław Cydzik Członek TAK

Paweł Czułowski Wiceprezydent TAK

Ireneusz Iwańśki Członek 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 "ROTARY CLUB" OLSZTYN Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele klubu i ich realizacja.
Pkt 1. Klub jako członek stowarzyszenia Rotary International realizuje jego 
podstawowy cel, którym jest pielęgnowanie 
i propagowanie ideału służby społecznej jako podstawy wartościowych 
przedsięwzięć, a szczególnie:
a) rozwoju i wykorzystywania wzajemnych kontaktów w służbie dla 
społeczeństwa;
b) przestrzegania wysokiego poziomu etycznego w działalności 
gospodarczej i pracy zawodowej, uznawania
wartości wszystkich pożytecznych zajęć zawodowych oraz szacunku dla 
zawodu każdego rotarianina,
traktowanego jako sposobność służenia społeczeństwu;
c) stosowania ideału służby społecznej w praktyce życia osobistego, 
zawodowego i społecznego każdego
rotarianina;
d) umacniania porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju 
poprzez ogólnoświatowe kontakty między
ludźmi zjednoczonymi wokół ideału służby społecznej.
Pkt 2. Celem Klubu jest uczestnictwo w realizacji zadań publicznych w 
zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób;
b) wspierania zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
c) działalności charytatywnej a w szczególności pomocy domom dziecka i 
współfinansowania inwestycji na ich
rzecz;
d) ochrony i promocji zdrowia między innymi poprzez finansowanie 
zakupu sprzętu medycznego i leków;
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania między innymi poprzez 
wyposażanie instytucji oświatowych i szkół
w książki oraz pomoce szkolne, a także poprzez okresowe przyznawanie 
stypendiów dla uczniów i studentów;
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
j) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
k) upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich;
1) ratownictwa i ochrony ludności;
m) pomocy ofiarom katastrof, Hęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
n) działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami różnych
narodów, miedzy innymi poprzez wymianę międzynarodową dzieci i 
młodzieży; o) promocji i organizacji wolontariatu; 
p) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego tob 
finansowego organizacji pozarządowych w
wyżej wymienionym zakresie.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Kadaj Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Kamil Bator Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Rafał Dubanowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów Klubu odbywa się poprzez:
a) nieodpłatne wypełnianie obowiązków statutowych przez jego 
członków; przysługuje im jedynie zwrot
udokumentowanych kosztów;
b) zaangażowanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących ze 
składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej;
c) udział w programach humanitarnych, edukacyjnych i charytatywnych 
Rotory International, zwłaszcza w międzynarodowym programie wymiany 
uczniów i studentów oraz korzystanie ze stosownych grantów
fundacji RI - The Rotary Foundation of Rotory International;
d) organizowanie i uczestniczenie w imprezach charytatywnych służących 
pozyskiwaniu środków finansowych, a także przychylności i poparcia ludzi 
reprezentujących różne zawody oraz środowiska, na rzecz realizacji
celów statutowych klubu;
e) otaczanie opieką potrzebującej pomocy szczególnie uzdolnionej 
młodzieży szkolnej i akademickiej oraz absolwentów szkół dowolnego 
typu w ramach współpracy klubów rotariańskich;
f) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach 
współpracy klubów rotariańskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Stałe działania
Od początku swego istnienia klub prowadzi działania zgodnie z czterema drogami służby, zarówno przy pomocy środków 
własnych, jak i środków pozyskiwanych z Rotary International, a także we współpracy z innymi klubami.
Służba społeczności lokalnej
Za najważniejszą dziedzinę uznaliśmy służbę społeczności lokalnej, ukierunkowaną na pomoc dzieciom i młodzieży oraz pomoc 
w doposażeniu służby zdrowia.
Domy dziecka – pod stałą opieką klubu są domy w Szymonowie i Morągu, którym klub pomaga w remontach, wyposażeniu a 
także w zaspokojeniu niektórych innych potrzeb. Przeprowadzono prace remontowe w Domu Dziecka w Olsztynie. W miarę 
możliwości prowadzone są też działania na rzecz innych domów dziecka, np. finansowanie kursów na prawo jazdy.

Akcja stypendialna – prowadzona jest na rzecz niezamożnych, uzdolnionych uczniów i studentów, na razie w niewielkim 
zakresie, przez własną fundację. Akcja ta, rozpoczęta przed kilku laty, rozwijana będzie w miarę wzrostu kapitału. 
Służba zdrowia korzysta z zakupu, bądź pomocy w zakupie urządzeń medycznych. Dotyczy to dotąd zwłaszcza ZOZ MWSiA z 
Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego.
Bale charytatywne, majówki rotariańskie – to imprezy, które stanowiąc atrakcję i rozrywkę dla społeczności lokalnej, służą też 
przybliżeniu Rotary lokalnej społeczności, a także pozyskaniu środków na wymienione wcześniej działania.
Stypendia zagraniczne – do klubu docierają niekiedy oferty stypendiów adresowane do studentów drugiego-trzeciego roku, 
które zazwyczaj służą sfinansowaniu kilkumiesięcznych lub rocznych studiów na określonych zagranicznych uczelniach i 
kierunkach. Fundatorzy wymagają rekomendacji kandydata przez miejscowy klub Rotary i sami podejmują decyzję wyboru 
stypendystów spośród zgłoszeń otrzymanych z różnych klubów. Istotnym wymogiem jest znajomość języka wymaganego przez 
fundatorów, zazwyczaj angielskiego.

Służba międzynarodowa
Druga istotna dziedzina, to służba międzynarodowa, prowadzona w ramach form zorganizowanych przez Rotary International, 
bądź też w dziedzinach doraźnie uzgodnionych z zagranicznymi klubami.
Wymiana młodzieżowa (Rotary Youth Exchange) to przede wszystkim wymiana długoterminowa, którą klub nasz prowadzi od 
1992 roku, początkowo we własnym zakresie we współpracy z dystryktem 7150 (stan New York, USA). Aktualnie odbywa się w 
ramach współpracy Dystryktu 2230 z dystryktami zagranicznymi. Dotychczas udział w niej wzięło klikadziesięcioro licealistów, 
głównie z Olsztyna. W ramach tej wymiany młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę na cały rok szkolny. Mieszkają u rotarian lub 
innych osób na zasadzie członków rodzin, uczęszczają do szkół, poznają język, życie, kulturę kraju, w którym przebywają. Jak 
dotąd – głównie Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Niekiedy przyjeżdżają z dyplomami ukończenia tamtejszych szkół średnich, 
które w wyniku nostryfikacji stają się równoznaczne z polska maturą.
Wymiana podlega ściśle określonym regułom i jest nadzorowana przez Rotary International, co zapewnia właściwe warunki 
pobytu i bezpieczeństwo „wymieńców”. Koszty podróży, ubezpieczenia, kieszonkowego ponosi rodzina wyjeżdżającego. 
Wymiana oznacza wzajemność – w olsztyńskich rodzinach przyjętych została w zamian i na identycznych zasadach podobna 
liczba młodych ludzi z USA, Kanady, Brazylii. 
Uczestnicy wymiany długoterminowej wracają niekiedy po latach, by odwiedzić swoich „host parents”, swoich polskich braci i 
siostry. W sierpniu 2010 roku przyjechał Amerykanin – Aaron Bittel (wymiana 1997/98), w maju 2011 roku – Brazylijka Ana 
Clara (wymiana 2001/2002). Zdarzają się też wzajemne wizyty i długotrwałe przyjaźnie całych rodzin. 
Wymiana krótkoterminowa, ciesząca się mniejszą popularnością, to zazwyczaj dwu-czterotygodniowe pobyty, głównie 
wakacyjne. Wymienić jednak warto pobyt kilkunastoosobowych grup młodzieży w Tuluzie (1993) i w Holandii (1994), kilkunastu 
młodych Francuzów z Tuluzy w Olsztynie (1997), a także jedno-dwutygodniowe pobyty pojedynczych osób.
Grupowa wymiana studyjna (Group Study Exchange) – to wyjazdy kilkutygodniowe w składzie zazwyczaj pięciu osób różnych 
profesji. Grupie przewodniczy doświadczony rotarianin. Grupy w kraju pobytu odwiedzają instytucje i przedsiębiorstwa zgodne 
z zainteresowaniami uczestników, na spotkaniach z członkami klubów Rotary i innymi zgromadzeniami prezentują swój kraj, 
opracowują też dla Rotary International raport z pobytu. Olsztyński klub kilkakrotnie rekomendował osoby do wyjazdu, jak też 
gościł grupy z zagranicy. W czerwcu 2011 roku oczekujemy grupy z Florydy. 

Działania wykonane w 2022 roku
1. Wsparcie Domów Dziecka w Morągu i Szymanowie.
2. Ufundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z Warmii i Mazur.
3. Wsparcie uchodźców z Ukrainy.
4. Pomoc Ukrainie.
5. Wsparcie organizacji młodzieżowej SOLTARE oraz ZHP.
6. Inne działania

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  4



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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

80

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Domy dziecka – pod stałą opieką klubu są domy 
w Szymonowie i Morągu, którym klub pomaga w 
remontach, wyposażeniu a także w zaspokojeniu 
niektórych innych potrzeb. W miarę możliwości 
prowadzone są też działania na rzecz innych 
domów dziecka, np. finansowanie kursów na 
prawo jazdy. 
W 2022 r. udzieliliśmy wsparcia finansowego 
podopiecznym Domu Dziecka w Morągu poprzez 
darowiznę środków pieniężnych na zakup 
odzieży i ubrań zimowych.
Wychowankowie Domu Dziecka są pod stałą 
opieką  członków RC Olsztyn.

88.91.Z 5 000,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 334 624,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 329 469,79 zł

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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Domy dziecka – pod stałą opieką klubu są domy 
w Szymonowie i Morągu, którym klub pomaga w 
remontach, wyposażeniu a także w zaspokojeniu 
niektórych innych potrzeb. 
W miarę możliwości prowadzone są też działania 
na rzecz innych domów dziecka, np. 
finansowanie kursów na prawo jazdy.
W 2023 roku udzieliliśmy wsparcia  finansowego 
podopiecznym  Domu Dziecka w Szymonowie  
poprzez przyznanie  darowizny na transport i 
zakupów biletów wstępu na basen w Morągu.
W okresie przedświątecznym odwiedziliśmy 
podopiecznych i podarowaliśmy im drobne 
upominki.

88.91.Z 5 000,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Akcja stypendialna – prowadzona jest na rzecz 
niezamożnych, uzdolnionych uczniów i 
studentów, na razie w niewielkim zakresie, przez 
własną fundację. Akcja ta, rozpoczęta przed 
kilku laty, rozwijana będzie w miarę wzrostu 
kapitału. Na dochody fundacji składają się m. in. 
wpływy z tzw. jednoprocentówek – wpłat części 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W 2022 r. ufundowaliśmy   5 stypendiów dla 
uzdolnionej młodzieży z Warmii i Mazur w 
wysokości 5tys. zł każde. Stypendia są płatne 
miesięcznie po 500 zł przez 10 miesięcy.

88.91.Z 4 867,10 zł

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



14 867,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 542,69 zł

e) pozostałe przychody 4 611,92 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 314 602,69 zł

2.4. Z innych źródeł 5 154,61 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 867,10 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

44 000,00 zł

56 427,75 zł

190 839,70 zł

23 335,24 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 144 672,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 211 094,72 zł 14 867,10 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

184 796,98 zł 14 867,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

26 205,38 zł

92,36 zł 0,00 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 0,00 zł

0,00 zł

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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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. 0,50 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 w organizacji świadczących usługi 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

56 osób fizycznych
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 
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)

15 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

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
(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 członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

brak zatrudnienia

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Daniel Dragański - Prezydent
Dariusz Radziszewski- Skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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