
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE KOCHANOWSKIEGO 19 35-201 RZESZÓW RZESZÓW
PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 -31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz jednostka nie
zamierza ani nie musi jej zaniechać ani istotnie zmniejszyć jej zakres. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

        Druk: NIW-CRSO



Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą w zakresie określonych przez nią zasad
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawozdania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne
składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rachunek Zysków i Strat prowadzi się w wariancie porównawczym. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wyceniać
się będzie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Pomniejszonych o dotychczasowe umorzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są
dla wszystkich składników majątku podlegających amortyzacji przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki
trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo, w miesiącu oddania ich do
użytkowania. W jednostce nie amortyzuje się majątku trwałego stanowiącego eksponaty muzealne. Należności i zobowiązania (w tym z tytułu
kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach
obcych w momencie powstawania ujmowane są według kursu średniego NBP z poprzedniego dnia roboczego dla danej waluty obcej.
Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstającej w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy faktycznym kursem waluty na ten dzień, a
kursem waluty w dniu powstawania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
W sytuacji gdy nie da się określić kursu faktycznego, jednostka stosuje kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego. Nierozliczone na
dzień bilansowe należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
bilansowym. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na
dewizowe rachunki walutowe wycenia się według kursu faktycznego obowiązującego w dniu przychodu lub rozchodu waluty. W dniu
bilansowym jednostka wycenia środki wg średniego kursu ogłoszonego na ten dzień przez Prezesa NBP. Kapitał zakładowy wykazuje się w
wysokości określonej w akcie założycielskim. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet
kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku, wykazanego w sprawozdaniu rocznym. Jednostka dokonuje czynnych
rozliczeń międzyokresowych w przypadku poniesienia kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych
w czasie, zalicza się w jednostce w szczególności polisy ubezpieczeniowe. Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
w wysokości uprawdopodobnionych zobowiązań za przypadające w okresie sprawozdawczym świadczenia wykonywane na jej rzecz, ale
jeszcze nie zafakturowane oraz przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, związanych z bieżącą działalnością, których data jeszcze nie
zapadła. Jednostkę w okresie sprawozdawczym obowiązywała stawka podatku dochodowego w wysokości 19%, w zakresie w jakim
jednostka nie korzystała ze zwolnienia z podatku. Na wynik finansowy składa się wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, wynik operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniki finansowego. Jednostka stosuje pomiar wyniku
finansowego metodą porównawczą. - przychodem ze sprzedaży usług tj. kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny
podatek od towarów i usług; momentem sprzedaży jest odebranie przez odbiorcę usługi; w jednostce do przychodów ze sprzedaży produktów
(usług) zalicza się przede wszystkim: sprzedaż biletów wstępu, organizacja zajęć edukacyjnych dla osób zwiedzających Muzeum, udostępnianie
ekspozycji oraz wynajem pomieszczeń - przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów, jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług; momentem sprzedaży jest przekazanie towaru odbiorcy - wartość sprzedaży towarów i
materiałów, to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie ich zakupu, w części współmiernej do przychodów i otrzymanych przez
jednostkę innych korzyści z tego tytułu. - pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne, to przychody i koszty wpływające na wynik
finansowy, o różnym charakterze, np. : a) dotacje i darowizny b) umorzenia opłat publicznych i podatków c)odszkodowania i inne pozostałe
przychody tego rodzaju - przychody i koszty finansowe, to odpowiednio należne przychody i poniesione koszty operacji finansowych; odsetki,
prowizje i różnice kursowe dotyczące rozpoczętych inwestycji zwiększają ich wartość do czasu przyjęcie ich do używania; po oddaniu
inwestycji do używania różnice kursowe i odsetki od zobowiązań obciążają bezpośrednio koszty finansowe, - wynik operacji nadzwyczajnych,
stanowi różnicę między ewentualnymi, zrealizowanymi w okresie zyskami nadzwyczajnymi, a nadzwyczajnymi stratami okresu.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Beata Gilarska-Pułanik
Tomasz Bąk 
Jakub Ryba 
Leszek Patruś

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Beata Gilarska-Pułanik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Bąk
Jakub Ryba
Leszek Patruś

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE
35-201 RZESZÓW
KOCHANOWSKIEGO 19 
0000401083

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 220 046,73 252 722,27

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 219 472,27 252 722,27

III. Należności długoterminowe 574,46 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 2 699,04 3 377,92

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 43,00 193,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 203,64 375,17

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 452,40 2 809,75

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 222 745,77 256 100,19

PASYWA

A. Fundusz własny 220 887,77 254 212,80

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

II. Pozostałe fundusze 219 480,11 219 887,77

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 407,66 33 325,03

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 858,00 1 887,39

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 858,00 1 887,39

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 222 745,77 256 100,19

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Beata Gilarska-Pułanik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Bąk
Jakub Ryba
Leszek Patruś

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE
35-201 RZESZÓW
KOCHANOWSKIEGO 19 
0000401083

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 6 138,55 6 212,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 138,55 6 212,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 23 926,38 53 036,50

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 23 926,38 53 036,50

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -17 787,83 -46 824,50

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -17 787,83 -46 824,50

I. Pozostałe przychody operacyjne 18 196,22 80 231,80

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 58,01

K. Przychody finansowe 492,00 541,00

L. Koszty finansowe 492,73 565,26

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 407,66 33 325,03

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 407,66 33 325,03

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Nie dotyczy

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY: 1. W UKŁADZIE RODZAJOWYM: Zużycie materiałów i energii Saldo Wn 2 536,31 zł Usługi obce Saldo Wn 20 901,78 zł
Podatki i opłaty Saldo Wn 200,50 zł Pozostałe koszty rodzajowe Saldo Wn 14 719,91 zł Podatki od nieruchomości na rzecz UM Saldo Wn
14 678,00 zł RAZEM: 53 036,50 zł w tym koszty NKUP 108,06 zł koszty dotacja 20 000,00 zł Wyłączenia z kosztów: podatek od
nieruchomości +koszty NKUP + koszty sfinansowane z dotacji z Urzędu Miasta 34 786,06 zł Razem: 18 250,44 zł 2. POZOSTAŁE
KOSZTY Pozostałe koszty operacyjne 58,01 zł Koszty finansowe (odsetki zapłacone 2018) 24,26 zł Razem: 82,27 zł Razem, koszty
podatkowe w deklaracji: 18 332,71 zł Podstawa opodatkowania przed korektami: 53 233,09 zł Pomniejszenie dochodu do opodatkowania: -
w tym darowizna: 80 031,80 zł Dochód do opodatkowania: 0 zł Zobowiązania podatkowe (19%) 0 zł Korekty podatku do zapłaty: -w tym,
wpłacone zaliczki 0 zł PODSUMOWANIE, PODATEK DO ZAPŁATY/ZWROTU: 0 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik w roku 2018 w kwocie (+) 33 325,03 zł Fundator planuje, przeznaczyć w całości na działalność statutową ( i zysk zostawić w
Fundacji).

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody 1% US – 8397,80 zł

Wydatkowanie tych środków w całości na cele statutowe

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

 

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Beata Gilarska-Pułanik
Tomasz Bąk 
Jakub Ryba 
Leszek Patruś

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica KOCHANOWSKIEGO Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-201 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 601885820

Nr faksu E-mail muzeumrzeszow@wp.pl Strona www www.muzeum-techniki.rzeszow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-01-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18080514900000 6. Numer KRS 0000401083

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

Tomasz Bąk Prezes zarządu TAK

Jakub Ryba Wiceprezes zarządu TAK

Leszek Patruś 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

Tadeusz Witas Przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Andzrej Pałka członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Przemysław Żak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Druk: NIW-CRSO 1



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

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. zbieranie funduszy na gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i konserwację zbiorów z zakresu historii 
techniki, motoryzacji, militariów i dziedzin pokrewnych oraz na finansowanie bieżącej działalności Muzeum.
2. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach 
nieruchomości zajętych na potrzeby Muzeum.
3. finansowanie innych należności w szczególności podatkowych oraz związanych 
z ubezpieczeniem nieruchomości.
4. rekonstrukcję zabytków motoryzacji, techniki i militariów, 
5. działalność edukacyjną, wydawniczą, wystawienniczą oraz kulturalną związaną 
z misją Muzeum, 
6. organizowanie imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym kształtujących 
w społeczeństwie świadomość roli, jaką dzisiejsze zabytki motoryzacji, techniki 
i militaria – widziane w kontekście historii, a szczególnie postępu technicznego – pełnią w rozwoju kulturowym i 
cywilizacyjnym,
7. upowszechnianie i kształtowanie wrażliwości poznawczej podstawowych wartości historii i kultury polskiej oraz 
światowej poprzez umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
8. organizowanie zlotów, rekonstrukcji i pikników historycznych oraz szkoleń 
i konferencji dla miłośników zabytków motoryzacji, techniki  i militariów,
9. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną 
z celami Fundacji,
10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w 
celach działania Fundacji,
11. inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z Muzeum 
i innymi organizacjami.

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

18000

0
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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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

1. zbieranie funduszy na gromadzenie, 
przechowywanie, katalogowanie i konserwację zbiorów 
z zakresu historii techniki, motoryzacji, militariów i 
dziedzin pokrewnych oraz na finansowanie bieżącej 
działalności Muzeum.
2. finansowanie i realizację inwestycji polegających w 
szczególności na budowie, remontach lub 
modernizacjach nieruchomości zajętych na potrzeby 
Muzeum.
3. finansowanie innych należności w szczególności 
podatkowych oraz związanych 
z ubezpieczeniem nieruchomości.
4. rekonstrukcję zabytków motoryzacji, techniki i 
militariów, 
5. działalność edukacyjną, wydawniczą, wystawienniczą 
oraz kulturalną związaną 
z misją Muzeum, 
6. organizowanie imprez o charakterze edukacyjno-
kulturalnym kształtujących 
w społeczeństwie świadomość roli, jaką dzisiejsze 
zabytki motoryzacji, techniki 
i militaria – widziane w kontekście historii, a szczególnie 
postępu technicznego – pełnią w rozwoju kulturowym i 
cywilizacyjnym,
7. upowszechnianie i kształtowanie wrażliwości 
poznawczej podstawowych wartości historii i kultury 
polskiej oraz światowej poprzez umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
8. organizowanie zlotów, rekonstrukcji i pikników 
historycznych oraz szkoleń 
i konferencji dla miłośników zabytków motoryzacji, 
techniki  i militariów,
9. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi 
prowadzącymi działalność zbieżną 
z celami Fundacji,
10. współpracę z władzami samorządowymi

1 000,00 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 
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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) 86 984,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 212,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 80 772,80 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 6 200,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 200,00 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)

53 036,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

623,27 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) 53 659,77 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 33 325,03 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

14 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)

10 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

Nie dotyczy

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Bąk Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-27
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