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organizacji pożytku publicznego
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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     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. PIEKARY Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-823 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail piotr_wojtczak@interia.pl Strona www www.powstaniewielkopolskie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-12-07

2004-10-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63970920600000 6. Numer KRS 0000066835

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/19

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 1



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Musiał prezes TAK

Janusz Sałata wiceprezes TAK

Włodzimierz Warchalewski wiceprezes i skarbnik TAK

Piotr Wojtczak sekretarz generalny TAK

Kamil Hypki członek Prezydium TAK

Zdzisław Kościański członek Prezydium TAK

Sławomir Łaniecki członek Prezydium TAK

Katarzyna Sołtysiak członek Prezydium TAK

Wawrzyniec Wierzejewski członek Prezydium TAK

Stefan Barłóg członek Zarządu TAK

Małgorzata Dzióbkowska członek Zarządu TAK

Antoni Fornalski członek Zarządu TAK

Jan Ryszard Garbarczyk członek Zarządu TAK

Robert Gaweł członek Zarządu TAK

Jan Janiszewski członek Zarządu TAK

Danuta Jóźwiak członek Zarządu TAK

Zbigniew Kowalewicz członek Zarządu TAK

Paweł Kuszczyński członek Zarządu TAK

Waldemar Kwieciński członek Zarządu TAK

Andrzej Lindecki członek Zarządu TAK

Dariusz Lisowski członek Zarządu TAK

Arkadiusz Małyszka członek Zarządu TAK

Michał Mańczak członek Zarządu TAK

Maria Mielcarzewicz członek Zarządu TAK

Jan Orłowski członek Zarządu TAK

Jacek Pietraszko członek Zarządu TAK

Mariola Polańska członek Zarządu TAK

Karol Przesławski członek Zarządu TAK

Jerzy Przybecki członek Zarządu TAK

Dorota Przybylska członek Zarządu TAK

Anna Sarbak członek Zarządu TAK

Beata Sieradzka członek Zarządu TAK

Piotr Stachecki członek Zarządu TAK

Tadeusz Stachowski członek Zarządu TAK

Eugeniusz Śliwiński członek Zarządu TAK

Eligiusz Tomkowiak członek Zarządu TAK

Michał Umbreit członek Zarządu TAK

Ryszard Wosiński członek Zarządu TAK

Katarzyna Zielińska członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Mainka przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Magdalena Lipińska wiceprzewodnicząca 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zdzisław Rygusik członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzeja Grubczyński członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aleksander Sekulski członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Realizując założenia statutowe TPPW w minionym roku koncentrowało się 
na zadaniach związanych z godnym upamiętnieniem 101. i 102. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego oraz obchodami XXX. Rocznicy Powstania TPPW.
Realizacja ich przebiegała w szczególnie trudnych warunkach w związku z panującą
od marca ub. roku pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami
i ograniczeniami.
Z tego powodu nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych inicjatyw
podejmowanych przez Zarząd Główny Towarzystwa, zarządy oddziałów i koła, przy
współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami, m.in. miejsko – gminnych
uroczystości, imprez szkolnych, wystaw, konferencji naukowych, konkursów,
rekonstrukcji historycznych itp.
Obchody rocznicowe odbyły się w reżimie sanitarnym: główne - tradycyjnie 
w Poznaniu (27 grudnia ub.r.) oraz wojewódzkie w Bydgoszczy
i Zielonej Górze, a także w Warszawie (28. grudnia ub.r.) i wielu innych miastach,
m.in. w: Gnieźnie, Gorzowie, Krośnie Odrzańskim, Luboniu, Miałach, Nowym
Tomyślu, Pakości, Skokach, Środzie Wielkopolskiej, Wschowie, Żerkowie, Żninie.
W większości wypadków ograniczono je do złożenia przez delegacje kwiatów
 i zapalenia „zniczy pamięci”.
Jak co roku kapituła – Prezydium ZG TPPW przyznała honorowe nagrody - statuetki
Dobosz Powstania Wielkopolskiego dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla
upamiętniania historii i tradycji tego zwycięskiego czynu niepodległościowego
Wielkopolan. Laureatami statuetek zostali: Adam Gajda – wieloletni rekonstruktor
i uczestnik oraz współorganizator spotkań, pokazów i inscenizacji kultywujących
historię naszego kraju, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego, Michał Pawełczyk
– regionalista, autor licznych prac o Powstaniu Wielkopolskim, dr Zygmunt Wygocki
(nagroda przyznana pośmiertnie) – jeden z najwybitniejszych znawców dziejów
Powstania Wielkopolskiego oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
i Koło Przewodników PTTK w Poznaniu. Sytuacja pandemiczna spowodowała
konieczność odwołania, zaplanowanej w Pałacu Działyńskich, uroczystości
wręczenia statuetek Dobosza i połączenia jej z uroczystością w roku następnym. 
W wielu szkołach noszących imię Powstańców Wielkopolskich przygotowano Dzień
Patrona również w formie zdalnej (okolicznościowe akademie, projekty, warsztaty
powstańcze, wywiady), m.in. w: Chomęcicach, Koźminie Wlkp., Nowym Tomyślu,
Pakości, Szczecinie, Środzie Wielkopolskiej. 
Nieprzewidywalny rozwój sytuacji pandemicznej w kraju uniemożliwił bezpieczny
przebieg uroczystych obchodów podsumowujących 30 lat działalności naszego
Towarzystwa. W związku z tym Zarząd Główny TPPW podjął decyzję
o rezygnacji z organizowania uroczystości jubileuszowych. Jednocześnie drogą
pocztową zostały przesłane do zaproszonych gości i delegatów VI i VII Zjazdu
TPPW pamiątkowe medale, dyplomy i opracowanie „Dowódcy Powstania. Złota
Księga. Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Ponadto na stronie internetowej
Towarzystwa zastała udostępniona prezentacja „XXX-lecie TPPW 1918/19”
Warto wspomnieć o kilku dokonaniach w zakresie trwałego upamiętniania historii
powstania:
11 listopada 2020 r. – w Lewkowie stanął pomnik, przywracający pamięć 
o uczestnikach Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, żołnierzach – uczestnikach

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

wojny polsko-bolszewickiej 1920-1921 oraz działaczach niepodległościowych z
gminy Ostrów Wielkopolski. 
11 listopada 2020 r. – w Komornikach uroczyście odsłonięto, ufundowaną przez
Urząd Gminy, tablicę upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich walczących w
wojnie polsko – bolszewickiej. 
15 grudnia 2020 r. – na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich w Środzie
Wielkopolskiej złożone zostały prochy Alfreda Milewskiego dowódcy 
1. kompanii średzkiej. 
19 grudnia 2020 r. – na cmentarzu we Wschowie obelisk poświęcony pamięci
Powstańców Wielkopolskich został wzbogacony o figurę orła wzbijającego się do
lotu. 
Spośród wielu inicjatyw organizowanych i współorganizowanych w miastach 
i gminach przez Koła TPPW należy wymienić m.in.:
wystawę fotografii „ Bydgoskie Pułki o rodowodzie Powstania Wielkopolskie
go” w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
wernisaż wystawy poświęconej udziałowi Kompanii Pakoskiej w Powstaniu 
Wielkopolskim w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości,
spotkanie z historykiem dr. Markiem Rezlerem na temat stanu badań, mitów 
oraz warsztatu pracy historyka Powstania Wielkopolskiego, przygotowane 
przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego TPPW 1918/19 w poznańskim 
Odwachu, 
prelekcję Wawrzyńca Wierzejewskiego pt. „Wspomnienie o Wincentym Wie
rzejewskim” zorganizowane przez swarzędzkie Koło TPPW 1918/19, wspólnie
z Biblioteką Publiczną w Swarzędzu, 
Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Historyczny pn. „Powstańczym szlakiem 
ku sercu Puszczy Noteckiej” w Miałach,
V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskimw w Szkole Pod stawowej im. Wandy Dobaczewskiej w 
Gąsawie,
zorganizowany po raz 16-sty przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wiel kopolskich w Pakości rajd 
„Powstańczym Szlakiem",
XXII Nocny Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego na trasie: Kościelec 
Kujawski - Mimowola – Inowrocław,
XVIII Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego dla upamiętnienia 101. 
rocznicy zakończenia zwycięstwem Powstania Wielkopolskiego oraz uczczenia
pamięci 100-lecia Odzyskania Nieodległości Gniewkowa,
Piknik Powstańczy z okazji 101. rocznicy wyzwolenia miasta przez
powstańców zorganizowany w Nowym Tomyślu.
Z okazji 25-lecia Koła nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powsta nia Wielkopolskiego 1918-1919 
zorganizowano w Pile uroczyste spotkanie z udzia łem zaproszonych gości.
W Gorzowie Wielkopolskim odbyło się zebranie założycielskie nowego Koła TPPW
1918/19 w Oddziale Lubuskim.
Po raz kolejny seniorzy i juniorzy mieli możliwość podjęcia
międzypokoleniowego dialogu w ramach spotkań pokoleń potomków Powstańców
Wielkopolskich m.in. w:
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich
w Śremie ,
w Szkole Podstawowej w Porażynie - XXIII Spotkanie Rodzin Powstańczych.
Po raz kolejny, z okazji rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze, odbyło się 
w Poznaniu spotkanie Klubów Młodzieżowych TPPW. Organizatorami byli: Rada
Młodzieżowa Towarzystwa oraz XV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Istotnym celem realizowanym przez Towarzystwo była również troska 
o miejsca pamięci, w tym mogiły Powstańców Wielkopolskich – ich stan 
i oznakowywanie. Akcja ta kontynuowana była na terenie województw: kujawsko –
pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Ponadto Zarząd Główny Towarzystwa wydał kolejny 26. numer rocznika
„Wielkopolski Powstaniec”, XVII tom „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” .
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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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Realizacja przez Zarząd Główny TPPW cyklu 
wydawniczego, w tym rocznika "Wielkopolski 
Powstaniec", w którym opisywane są dzieje i tradycje 
narodowo - powstańcze, dorobek kulturalny 
nawiązujący do Powstania Wielkopolskiego, inicjatywy 
w zakresie popularyzowania wiedzy o Powstaniu, osoby i 
instytucje uhonorowane za szczególną aktywność w 
badaniu dziejów Powstania Wielkopolskiego i 
upowszechniania wiedzy o powstaniu i jego bohaterach;
wydawnictwa "Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy 
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", 
przedstawiające losy powstańców;
wydawnictwa o charakterze regionalnym 
opracowywane prze ogniwa terenowe TPPW, 
przedstawiające sylwetki lokalnych bohaterów i 
działania powstańczych pododdziałów.

13 000,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Utrwalanie pamięci o wydarzeniach i miejscach 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919, 
inspirowanie i współorganizowanie powstawania 
pomników, obelisków i tablic upamiętniających 
bohaterskich powstańców, opieka nad powstańczymi 
mogiłami, a także prowadzenie akcji znakowania 
tabliczkami nagrobków w województwie wielkopolskim , 
kujawsko - pomorskim i lubuskim, współorganizowanie 
corocznych obchodów rocznicowych w Poznaniu, 
Warszawie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Legnicy, 
Szczecinie oraz wielu innych miejscowościach , w 
których żywa jest pamięć i tradycje Powstania 
Wielkopolskiego.

8 000,00 zł

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

50000

150
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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) 70 561,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 70 561,15 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) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 28 966,75 zł

2. Informacja o kosztach 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 40 000,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

współdziałanie z placówkami naukowymi i muzealnymi 
w zakresie prowadzenia działalności badawczej, 
gromadzenia zbiorów i prowadzenia działalności 
edukacyjnej z zakresu historii Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919; organizowanie i 
współorganizowanie wystaw, konkursów, sesji 
popularno - naukowych, wywiadów ( w minionym 
okresie często w formie zdalnej w związku z zagrożeniem 
pandemią Covid-19), adresowanych szczególnie do 
młodzieży szkolnej. Organizowanie wymiany 
doświadczeń między szkołami posiadającymi za 
patronów Powstańców Wielkopolskich, współdziałanie 
w organizacji spotkań, uroczystości rocznicowych i 
rajdów szlakiem walk powstańczych.

2 000,00 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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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 23 274,14 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 23 274,14 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

2.2. 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)

68 090,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 894,72 zł

0,00 zł

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.

1 Wydawnictwa Zarządu Głównego TPPW rocznik "Wielkopolski Powstaniec", wydawnictwo 
"Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"

13 000,00 zł

2 Organizowanie obchodów rocznicowych, imprez popularyzujących dzieje i tradycje Powstania 
Wielkopolskiego

8 000,00 zł

3 Opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej związanymi z Powstaniem Wielkopolskim 2 274,14 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 74 985,62 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -4 424,47 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 - 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
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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. 0,5 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

3 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

2 450 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

3 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)

350 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 1 500,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 500,00 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Wojtczak Data wypełnienia sprawozdania

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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