
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE

ul. Kochanowskiego 19, 35-201 Rzeszów, gmina m. Rzeszów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie

Numer KRS: 0000401083

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 31.12.2021

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i 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

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z art. 28 ustawy o rachunkowości, przy wykorzystaniu zasad tworzących
politykę rachunkowości jednostki.

Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą
przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów
oraz obciażeń w postaci podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. W zależności od tego, czy w danym okresie
sprawozdawczym wyższa jest suma przychodów, czy suma kosztów, wynik finansowy może przybrać wartość dodatnią - oznaczająca, że
jednostka osiągnęła zysk, lub ujemną - oznaczająca, że jednostka poniosła stratę. 

Sprawozdanie finansowe fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności godpodarczej przez fundację w okresie
przewidywanej przyszłości tj. nie krócej niż 12 m-cy po dniu bilansowym, czyli do dnia 31.12.2022 roku. Fundatorzy nie stwierdzają na dzień
podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji
działalności przez fundację w okresie przewidywanej przyszłości tj. nie krócej niż 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z
dnia 17 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie
kosztów wg rodzaju na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. 

Data sporządzenia: 2022-09-28

Data zatwierdzenia:

Beata Gilarska-Pułanik
Tomasz Bąk 
Leszek Patruś 
Tadeusz Witas

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-09-28

Beata Gilarska-Pułanik

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

Tomasz Bąk
Leszek Patruś
Tadeusz Witas

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

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 293 122,27 316 122,27

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 293 122,27 316 122,27

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 3 426,99 36 642,37

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 919,94

III. Inwestycje krótkoterminowe 182,19 35 722,43

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 244,80 0,00

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

AKTYWA razem 296 549,26 352 764,64

PASYWA

A. Fundusz własny 293 769,35 338 529,44

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

II. Pozostałe fundusze 289 257,47 292 842,73

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

IV. Zysk (strata) netto 3 511,88 44 686,71

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 779,91 14 235,20

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 779,91 14 235,20

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 296 549,26 352 764,64

Data zatwierdzenia: 

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



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

nie dotyczy

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

PRZYCHODY

Sprzedaż towarów i usług  Saldo Ma 1635,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne

- SPRZEDAŻ ZŁOMU Saldo Ma 1900,00 zł

- ODSZKODOWANIA Saldo Ma 5069,00 zł

-ZYSK ZE ZYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH SALDO MA 1900,00 ZŁ

-INNE PRZYCHODY OPERACYJNE Saldo Ma 69,00 zł

RAZEM PRZYCHODY OPODATKOWANE: 10573,00  zł

PRZYCHODY ZWOLNIONE Z PODATKU:

 

DAROWIZNY   Saldo Ma 81389,73 zł

Przychody z tytułu 1% podatku—4575,10 zł.

RAZEM PRZYCHODY: 96537,83 ZŁ

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY:

1. W UKŁADZIE RODZAJOWYM:

Zużycie materiałów i energii Saldo Wn 11948,45 zł

Usługi obce Saldo Wn 3250,73 zł

Podatki i opłaty Saldo WN 21526,60 zł

Wynagrodzenia Saldo WN 3279,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe Saldo Wn 9454,41 zł

Pozostałe koszty rodzajowe NKUP Saldo Wn 2484,40 zł

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



RAZEM: 49459,19 zł

KOSZTY NKUP:  2484,40 zł

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU: 49459,19 zł

2. POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne NKUP 86,74 zł

Koszty finansowe 1,79 zł

RAZEM: 49460,98 ZŁ

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik w roku 2021 w kwocie + 44 686,71 Fundator planuje przeznaczyć w całości na kapitał (fundusz) rezerwowy.

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

Przychód z 1% - 4575,10

Poniesione koszty z 1% - 4575,10

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

Data sporządzenia: 2022-09-28

Data zatwierdzenia:

Beata Gilarska-Pułanik
Tomasz Bąk 
Leszek Patruś 
Tadeusz Witas

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



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

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-09-28

Beata Gilarska-Pułanik

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

Tomasz Bąk
Leszek Patruś
Tadeusz Witas

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 za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 28 241,41 92 668,83

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 22 487,05 91 033,83

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 5 754,36 1 635,00

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

B. Koszty działalności statutowej 21 099,45 51 762,59

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 027,30 11 948,45

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 6 273,23 3 250,73

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 7 798,92 36 563,41

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 7 141,96 40 906,24

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) 7 141,96 40 906,24

I. Pozostałe przychody operacyjne 4 695,74 3 869,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 8 300,50 86,74

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 25,32 1,79

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 3 511,88 44 686,71

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 3 511,88 44 686,71

Data zatwierdzenia: 

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



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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     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

2011-11-03

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

Tadeusz Witas 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

Marek Paluchowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Niemiec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Konrad Ziętek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 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, przechowywaniem katalogowanie i konserwację zbiorów z zakresu historii 
techniki, motoryzacji, militariów i dziedzin pokrewnych oraz finansowanie bieżącej działalności Muzeum.
2. Finansowanie i realizacja inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach 
nieruchomości zajętych na potrzeby Muzeum.
3. Finansowanie innych należności w szczególności podatkowych oraz związanych z misją Muzeum.
4. Rekonstrukcja zabytków motoryzacji, techniki i militariów.
5. Działalność edukacyjna, wydawnicza, wystawiennicza oraz kulturowa związana 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, a szczególnie postępu technicznego - 
pełnią w rozwoju kulturalnym i cywilizacyjnym.
7. Upowszechnianie i kształtowanie wrażliwości poznawczej podstawowych wartości historii i kultury polskiej oraz 
światowej poprzez umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
8. Organizowanie zlotów, rekonstrukcji i pikników historycznych oraz szkoleń i konferencji dla miłośników zabytków 
motoryzacji, techniki i militariów.
9. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
10. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w 
celach działania Fundacji.
11. Inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy Muzeum z 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

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



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 finansowanie bieżącej 
działalności Muzeum.
2. Finansowanie i realizacja inwestycji polegających w 
szczególności na budowie, remontach lub 
modernizacjach nieruchomości zajętych na potrzeby 
Muzeum.
3. Finansowanie innych należności w szczególności 
podatkowych oraz związanych z misją Muzeum.
4. Rekonstrukcja zabytków motoryzacji, techniki i 
militariów.
5. Działalność edukacyjna, wydawnicza, wystawiennicza 
oraz kulturowa związana 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 
kulturalnym i cywilizacyjnym.
7. Upowszechnianie i kształtowanie wrażliwości 
poznawczej podstawowych wartości historii i kultury 
polskiej oraz światowej poprzez umożliwienie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
8. Organizowanie zlotów, rekonstrukcji i pikników 
historycznych oraz szkoleń i konferencji dla miłośników 
zabytków motoryzacji, techniki i militariów.
9. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi 
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji

1 500,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 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 
finansowanie bieżącej działalności Muzeum. 2. 
Finansowanie i realizacja inwestycji polegających 
w szczególności na budowie, remontach lub 
modernizacjach nieruchomości zajętych na 
potrzeby Muzeum. 3. Finansowanie innych 
należności w szczególności podatkowych oraz 
związanych z misją Muzeum. 4. Rekonstrukcja 
zabytków motoryzacji, techniki i militariów. 5. 
Działalność edukacyjna, wydawnicza, 
wystawiennicza oraz kulturowa związana 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 kulturalnym i 
cywilizacyjnym. 7. Upowszechnianie i 
kształtowanie wrażliwości poznawczej 
podstawowych wartości historii i kultury polskiej 
oraz światowej poprzez umożliwienie korzystania 
ze zgromadzonych zbiorów. 8. Organizowanie 
zlotów, rekonstrukcji i pikników historycznych oraz 
szkoleń i konferencji dla miłośników zabytków 
motoryzacji, techniki i militariów. 9. Współpraca z 
osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi 
działalność zbieżną z celami Fundacji

500,00 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 96 537,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 91 033,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 635,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3 869,00 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 4 575,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4 575,10 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)

11 948,45 zł

3 250,73 zł

0,00 zł

88,53 zł

36 563,41 zł

1 1. Remonty pojazdów 4 575,10 zł

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) 51 851,12 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 44 686,71 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

0 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

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



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)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

organizacji

Tomasz Bąk
Tadeusz Witas Data wypełnienia sprawozdania

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 8


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	Informacja dodatkowa

