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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-08-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina DYWITY

Powiat OLSZTYŃSKI

Ulica Nr domu 47 Nr lokalu D

Miejscowość RÓŻNOWO Kod pocztowy 11-001 Poczta DYWITY Nr telefonu 694777376

Nr faksu E-mail wmozrugby@wp.pl Strona www www.WMOZR.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-28

2019-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36884633500000 6. Numer KRS 0000703910

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

Henryk Pach Prezes 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

Bartosz Barczak Członek TAK

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK RUGBY W OLSZTYNIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Działalność charytatywna :
a. Styczeń 2019 w Szkole Podstawowej „graliśmy „ dla Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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b. Styczeń 2019 wspólnie z zawodnikami , rodzinami i rodzicami w ramach czynu społecznego dokonaliśmy wycinki i 
oczyszczenia z zarośli Olimpijskiego Stadionu Rugby przy ul. Gietkowskiej.
c. Maj 2019 w Auchan z dziećmi i młodzieżą z klubów rugby przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy, która zasiliła 
odbudowę stadionu przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie.
d. Maj 2019 Na zaproszenie Fundacji uczestniczyliśmy z dziećmi z klubów rugby w Olimpijskiej Spartakiadzie 
Sportów  w Działdowie.
e. Sierpień 2019 W ramach Dni Młodzieży zorganizowanym przez Harcerzy, przeprowadziliśmy zajęcia dla blisko 
500 osób. Zaangażowaliśmy  do tego celu wszystkich trenerów , działaczy i większą część zawodników.
f. Wrzesień 2019 Dzieci i młodzież z klubu Akademii RTO oraz działacze wspierały festyn rodzinny zorganizowany 
przez SzP 33 w Olsztynie.
g. Listopad 2019 Wspólnie z Fundacją Psiaki Warmii i Mazur oraz firmą Auchan prowadzimy coroczną zbiórkę karmy 
i rzeczy dla psiaków z gminnych domów tymczasowych i przytulisk.
h. Grudzień 2019 Mecz charytatywny i licytacje na rzecz onkodzieci z Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala w Olsztynie. W wyniku działań wspólnie z Fundacją zorganizowaliśmy ponad 30 tys. zł na zakup sprzętu.

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży :

a. Styczeń 2019 , rok rozpoczęliśmy Noworocznym Turniejem w Purdzie. Na nasze zaproszenie przybyli 1. Stycznia 
zawodnicy i rodzice, gdzie rozegrano kilka Noworocznych meczów .
b. Marzec 2019 Związek zorganizował pozaklubowe treningi dla kadry młodzika i kadeta w Planecie Formy
c. Kwiecień 2019 Przeprowadziliśmy Wojewódzki Turniej Dzieci i Młodzieży  w, którym brało udział 10 drużyn, ponad 
100 dzieci. W wydarzeniu brali udział v-ce Marszałkini, v-ce Starosta, v-ce Prezydent Miasta Olsztyn, wójtowie Purdy, 
Stawigudy. 
d. Maj 2019 WMOZR zorganizował w Pieckach trzydniowe zgrupowanie kadry wojewódzkiej kobiet w tym młodzieży. 
W zgrupowaniu uczestniczyły zespoły z Olsztyna GRTO oraz z Krakowa Juvenia. 
e. Wrzesień  2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „RUGBY LAMIE BARIERY”. To program zaplanowany dla 
dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 1 w Elblągu. W zajęciach udział 
biorą dzieci z zespołem Downa, dzieci ze spektrum autyzmu i takie co mają orzeczoną niepełnosprawnoś       w 
stopniu umiarkowanym i znacznym.  Pragniemy zachęcić do uczestnictwa             w rekreacyjnych i sportowych 
formach aktywności fizycznej oraz pokazać, że dyscyplina rugby jest dostępna i możliwa do uprawiania oraz idealnie 
wpisuje się     w kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 
f. Sierpień 2019 Kadra Młodzika wyjechała na obóz kadry do m. Zgorzałe „ Rugby na plaży „
g. Wrzesień 2019 W ramach współpracy i wzajemnego wspierania sportu, trzy zawodniczki rugby oraz trener zostali 
powołani do kadry narodowej bobslei oraz na zgrupowanie na Łotwie. W wyniku testów jedna zawodniczka 
zawodniczka zakwalifikowała się na Zimowe Igrzyska Olimpijskie a druga Mistrzostwa Europy.

3.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

a. Luty 2019  Zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenie RTŻ dla trenerów i nauczycieli. W szkoleniu wzięło udział 42 
osoby. Uprawnienia pozwalają na prowadzenie i popularytzację rugby w klubach i szkołach Dzięki szkoleniu 
podpisaliśmy trzy umowy w trzech szkołach z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim Związkiem Rugby na 
prowadzenie bezpłatnych zajęć w szkołach.
b. Luty 2019 w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim wyposażyliśmy klub seniorów oraz trenerów w dresy 
reprezentacyjne.
c. Luty – marzec 2019 w Nidzicy uczestniczyliśmy w zajęciach międzynarodowego programu FITS Erasmus+ , który 
promował grupom  międzynarodowym dyscypliny sportu w tym rugby.
d. Kwiecień 2019  zarejestrowaliśmy w MSWiA zbiórkę pieniędzy oraz uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na Zrzutka.pl 
w celu wsparcia odbudowy pozyskanego stadionu przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie. Odbudowę stadionu realizujemy 
społecznie jako rugbiści.  Do celów zbiórki zostały zakupione skarbony w ilości 100 szt, które zostały rozstawione w 
miejscach publicznych w Olsztynie.
e. Maj 2019 Na plaży CRS Ukiel przeprowadziliśmy imprezę popularyzującą rugby pod hasłem „ Majówka Rugby na 
Plaży „. Wydarzenie dedykowane mieszkańcom Olsztyna przy udziale zawodników i trenerów rugby.
f. Maj 2019 Dla najmłodszych zawodników klas IV – VI zorganizowaliśmy Regionalny Turniej Rugby Tag  - półfinał. W 
turnieju brały udział drużyny z Białegostoku oraz Olsztyna i Nidzicy.  Dwa zespoły zakwalifikowały się do finału w 
Warszawie, SzP nr 29 w Olsztynie oraz SzP nr 3 w Nidzicy.
g. Czerwiec 2019 WMOZR podpisał kolejne dwie umowy z Prezydentem Olsztyna o
       dostosowanie i administrowanie dwóch przyszkolnych boisk, SP nr 33 przy ul.       
       Jeziołowicza oraz ZSMiE przy ul. Piłsudskiego .  Obydwa obiekty są przeznaczone dla       
       dzieci i młodzieży. Boisko przy SP 33 jest ukończone a przy ZSMiE w trakcie wykonania.  
       Wszystkie prace projektowe, zakup fundamentów, bramek oraz wykonanie projektu i   
       fundamentów leży po  stronie Związku.
h. Maj 2019 Przeprowadziliśmy na terenie Bartoszyc pierwszy w historii Warmii i Mazur Wojewódzki Turniej 
Mężczyzn Rugby 7. Wystartowało 5 drużyn zrzeszonych w WMOZR.  
i. Maj 2019 WMOZR zorganizował wyjazd dzieci na Ogólnopolski Finałowy Turnieju Rugby Tag w Warszawie. Udział 
wzięły SzP nr 29 z Olsztyna oraz SzP nr 3 z Nidzicy, zespoły zajęły 4 i 5 miejsce.
j. Czerwiec 2019 Przeprowadziliśmy III Wojewódzki Turniej Dzieci i Młodzieży, który odbył się w Purdzie. W Turnieju 
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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

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

udział wzięło 13 drużyn w 5 kategoriach. Turniej odbył się pod patronatem Marszałka Województwa oraz TVP  z 
udziałem ich przedstawicieli, posła oraz władz gminy.
k. Lipiec 2019 Przeprowadziliśmy dwudniowy Międzynarodowy Turniej Rugby Plażowego, Ukiel Rugby Beach Cup 
2019 , V edycja, który odbył się na Plaży Miejskiej w Olsztynie.  Gościliśmy 14 zespołów męskich i żeńskich z Polski i 
zagranicy ( Litwa, Rosja, Francja). Odnotowaliśmy ok. 17 tys. osób odwiedzających. 
l. Sierpień 2019 Przy współpracy z Michelin zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy stroje meczowe dla żeńskiej drużyny 
Girls Rugby Team Olsztyn, które wystartowały w Turnieju Mistrzostw Polski.
m. Wrzesień 2019 wystartowaliśmy w kolejnym konkursie, nasz projekt zdobył I miejsce i 500 tys. zł. ,rozpoczęła się 
odbudowa stadionu. W ramach odbudowy stadionu planujemy wybudować na sąsiedniej działce dla dzieci i 
młodzieży Zieloną Szkołę połączoną z miejscem rekreacyjno – edukacyjnym.
n. Wrzesień 2019 zorganizowano wyjazd na Turniej do Gdańska drużyny żaków z Rugby Team Purda.
o. Październik 2019 Przeprowadziliśmy  I jesienny Turniej Eliminacyjny Rugby Tag dla Dzieci klas IV – VI. 
p. Listopad 2019 Przeprowadziliśmy II Turniej eliminacyjny dzieci  klas IV – VI w Rugby Tag.
q. Listopad 2019 Wspólnie z XV Brygadą zmechanizowaną w Giżycku zorganizowaliśmy międzynarodowy Turniej 
Rugby 7 Mężczyzn w Giżycku. Udział wzięło 8 drużyn w tym 2 angielskie, reprezentujące wojska NATO.

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

258

5
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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 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność charytatywna
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2. 
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży :

a. Styczeń 2019 , rok rozpoczęliśmy Noworocznym 
Turniejem w Purdzie. Na nasze zaproszenie przybyli 1. 
Stycznia zawodnicy i rodzice, gdzie rozegrano kilka 
Noworocznych meczów .
b. Marzec 2019 Związek zorganizował pozaklubowe 
treningi dla kadry młodzika i kadeta w Planecie Formy
c. Kwiecień 2019 Przeprowadziliśmy Wojewódzki Turniej 
Dzieci i Młodzieży  w, którym brało udział 10 drużyn, 
ponad 100 dzieci. W wydarzeniu brali udział v-ce 
Marszałkini, v-ce Starosta, v-ce Prezydent Miasta 
Olsztyn, wójtowie Purdy, Stawigudy. 
d. Maj 2019 WMOZR zorganizował w Pieckach 
trzydniowe zgrupowanie kadry wojewódzkiej kobiet w 
tym młodzieży. W zgrupowaniu uczestniczyły zespoły z 
Olsztyna GRTO oraz z Krakowa Juvenia. 
e. Wrzesień  2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu 
„RUGBY LAMIE BARIERY”. To program zaplanowany dla 
dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  nr 1 w Elblągu. W zajęciach 
udział biorą dzieci z zespołem Downa, dzieci ze 
spektrum autyzmu i takie co mają orzeczoną 
niepełnosprawnoś       w stopniu umiarkowanym i 
znacznym.  Pragniemy zachęcić do uczestnictwa             
w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności 
fizycznej or

1,00 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) 43 216,45 zł

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

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

c) przychody z działalności gospodarczej 27 500,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 15 716,45 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

44 358,65 zł

27 615,87 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Reklama i promocja   

a. Styczeń 2019 w Szkole Podstawowej „graliśmy „ dla Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy
b. Styczeń 2019 wspólnie z zawodnikami , rodzinami i rodzicami w ramach czynu społecznego 
dokonaliśmy wycinki i oczyszczenia z zarośli Olimpijskiego Stadionu Rugby przy ul. Gietkowskiej.
c. Maj 2019 w Auchan z dziećmi i młodzieżą z klubów rugby przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy, 
która zasiliła odbudowę stadionu przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie.
d. Maj 2019 Na zaproszenie Fundacji uczestniczyliśmy z dziećmi z klubów rugby w Olimpijskiej 
Spartakiadzie Sportów  w Działdowie.
e. Sierpień 2019 W ramach Dni Młodzieży zorganizowanym przez Harcerzy, przeprowadziliśmy 
zajęcia dla blisko 500 osób. Zaangażowaliśmy  do tego celu wszystkich trenerów , działaczy i 
większą część zawodników.
f. Wrzesień 2019 Dzieci i młodzież z klubu Akademii RTO oraz działacze wspierały festyn rodzinny 
zorganizowany przez SzP 33 w Olsztynie.
g. Listopad 2019 Wspólnie z Fundacją Psiaki Warmii i Mazur oraz firmą Auchan prowadzimy 
coroczną zbiórkę karmy i rzeczy dla psiaków z gminnych domów tymczasowych i przytulisk.
h. Grudzień 2019 Mecz charytatywny i licytacje na rzecz onkodzieci z Oddziału Onkologicznego 
Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie. W wyniku działań wspólnie z Fundacją zorganizowaliśmy 
ponad 30 tys.

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) 71 974,52 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -28 758,07 zł
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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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1,00 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. 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 Brak działań 1,00 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 - 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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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
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

5 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)

0 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
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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

Henryk Pach Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wewnętrzna 1

2020-08-14

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