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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 2021-10-05

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

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE, SZKOLENIE DZIECI,MŁODZIEŻY, 
SENIORÓW ,DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYW02.01 kampania 1% ( filmiki 
Telesz Burczyk, Norbi itd ) pozyskanie Dorexsu – za ponad 5tys zł, 
podpisano umowę.
7 .01 wniosek do UM o piłki 100 szt oraz pozyskanie sponsora Tech-Bet na 
50 szt piłek. Przygotowanie projektów graficznych i realizacja zamówienia.
8.01 odznaczenie u Prezydenta RP za wydarzenie podczas Bezpiecznych 

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 JACEK PACH PREZES ZARZĄDU TAK

JOANNA MICHALSKA SKARBNIK/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

FRANCISZEK MACKOIĆ PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI

TAK

JAROSŁAW KOWALSKI CZŁONEK TAK

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK RUGBY W OLSZTYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Wakacji w 2018 ( Prezes WMOZR oraz zawodniczka ARTO  za wydarzenie 
w 2019r, oba dotyczyły uratowania tonących osób)
 9.01 – 30.09 Praca nad projektem i formalnościami do pozwolenia na 
budowę trybun 
11.01 WOSP SP 33
12.01 WOSP Purda
15.01 Podsumowanie zbiórki publicznej , zliczenie skarbonek 12.590 zł
18.01 Posiedzenie Zarządu PZR
19.01 Przygotowania do spotkania środowiskowego R7
20.01 Przygotowanie szkolenia RTŹ ( sala, hala, maty, boisko, posiłki, 
noclegi, opracowanie kandydatów ). 
22.01 Wniosek o przedłużenie dzierżawy  stadionu.  Po wielu spotkaniach 
z Prezydentem, Radnymi, Komisją, udało się przekonać na przedłużenie 
umowy, otrzymaliśmy zgodę na 10lat.
26.01 Przeprowadziłem WZSF w Jurand RTS
28.01 Finalizowanie umowy z MPK w sprawie projektu i zakupu fantoma 
oraz defibrylatora szkoleniowego 
30.01 Umowa z Ortocast w sprawie reklamy gipsu
31.01 – 01.02 Spotkanie środowiskowe R7. Udało się powołać KR7M, 
opracować nowe regulaminy oraz utworzyć Polską Ligę Rugby 7 
Mężczyzn. 
01.02 Szkolenie z trenerem Kozakiem na lotnisku. W celu 
przeprowadzenia szkolenia przez trenera kadry narodowej A.Kozaka, 
wynajęliśmy boisko pod  balonem. Uczestniczyli w szkoleniu wszyscy 
trenerzy, zawodniczki i zawodnicy. 
02.02 Pozyskanie SP2 w Olsztynie, SP Ruś i SP w Elblągu do programu RT, 
utworzenie 6 programów plus 2 trenerów łączących.  Utworzenie 
programu pozwoliło na opłacenie 8 trenerów oraz pozyskaniu 
kilkudziesięciu adeptów rugby.
15.02 Uczestniczyłem z T. Czyżem  w WSW Federacji W-M 
16.02 Posiedzenie Zarządu PZR
18.02 Spotkanie z Prezydentem Elbląga w sprawie Rugby Łamie Bariery 
21.02 Wniosek do UM o Ukel Rugby Cup . Wniosek został tylko częściowo 
zrealizowany a następnie finanse z uwagi na covid zostały zwrócone, 
turniej nie odbył się.
23.02 Szczytno Mecz charytatywny dla Fabiana. W zbiórce pieniędzy na 
sportowo uczestniczyliśmy w pokazach rugby.
24.02 Szkolenie z P. Papke w sprawie Programu KLUB ( małe 
zainteresowanie z naszej strony ). Napisano dwa projekty, RTP – 
przyznano 10tys zł, ARTO – wniosek napisany, ale nie wysłany z uwagi na 
brak dokumentów i sprawozdania finansowego. Nieporozumienie 
powstało na gruncie byłego Zarządu RTO, panował również jego pogląd, 
że program w dobie covidu spowoduje zwrot finansów, co było błędem 
wynikającym z nieznajomości założeń programu i doprowadziło do utraty 
10tys. zł. 
28.02 Finalizacja koszulek dla JRTS. 
28.02 Spotkanie z w-ce Prezydentem Elbląga ( Missan ). Spotkanie 
dotyczyło współpracy i rozwoju rugby na terenie Elbląga.
29.02 – 01.03 Szkolenie RTŻ. W szkoleniu uczestniczyło 42 osoby. Trenerzy 
odnawiali uprawnienia, część nabywała i dodatkowo trenerzy i 
nauczyciele zdobyli certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć w 
szkołach. Podczas kursu można było ukończyć kurs Level 1, z czego 
skorzystało kilkanaście osób.
29.02 WZSF WMOZR. Zgodnie ze Statutem przeprowadzono Walne 
Zebranie Sprawozdawczo Finansowe.
02.03 Wniosek i spotkanie z Przewodniczącym związków Zawodowych 
Michelin  w sprawie współpracy i szkoleń we Francji. Rozpoczęcie 
procedury uzgodnień ze stroną francuską . Według ustaleń wyzna
STARTOWANIE W ROZGRYWKACH LIGOWYCH, ORGANIZACJA OBOZÓW 
SPORTOWYCH POŁĄCZONYCH Z WYPOCZYNKIEM, SPOŁECZNA BUDOWA 
STADIONU.02.01 kampania 1% ( filmiki Telesz Burczyk, Norbi itd ) 
pozyskanie Dorexsu – za ponad 5tys zł, podpisano umowę.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

7 .01 wniosek do UM o piłki 100 szt oraz pozyskanie sponsora Tech-Bet na 
50 szt piłek. Przygotowanie projektów graficznych i realizacja zamówienia.
8.01 odznaczenie u Prezydenta RP za wydarzenie podczas Bezpiecznych 
Wakacji w 2018 ( Prezes WMOZR oraz zawodniczka ARTO  za wydarzenie 
w 2019r, oba dotyczyły uratowania tonących osób)
 9.01 – 30.09 Praca nad projektem i formalnościami do pozwolenia na 
budowę trybun 
11.01 WOSP SP 33
12.01 WOSP Purda
15.01 Podsumowanie zbiórki publicznej , zliczenie skarbonek 12.590 zł
18.01 Posiedzenie Zarządu PZR
19.01 Przygotowania do spotkania środowiskowego R7
20.01 Przygotowanie szkolenia RTŹ ( sala, hala, maty, boisko, posiłki, 
noclegi, opracowanie kandydatów ). 
22.01 Wniosek o przedłużenie dzierżawy  stadionu.  Po wielu spotkaniach 
z Prezydentem, Radnymi, Komisją, udało się przekonać na przedłużenie 
umowy, otrzymaliśmy zgodę na 10lat.
26.01 Przeprowadziłem WZSF w Jurand RTS
28.01 Finalizowanie umowy z MPK w sprawie projektu i zakupu fantoma 
oraz defibrylatora szkoleniowego 
30.01 Umowa z Ortocast w sprawie reklamy gipsu
31.01 – 01.02 Spotkanie środowiskowe R7. Udało się powołać KR7M, 
opracować nowe regulaminy oraz utworzyć Polską Ligę Rugby 7 
Mężczyzn. 
01.02 Szkolenie z trenerem Kozakiem na lotnisku. W celu 
przeprowadzenia szkolenia przez trenera kadry narodowej A.Kozaka, 
wynajęliśmy boisko pod  balonem. Uczestniczyli w szkoleniu wszyscy 
trenerzy, zawodniczki i zawodnicy. 
02.02 Pozyskanie SP2 w Olsztynie, SP Ruś i SP w Elblągu do programu RT, 
utworzenie 6 programów plus 2 trenerów łączących.  Utworzenie 
programu pozwoliło na opłacenie 8 trenerów oraz pozyskaniu 
kilkudziesięciu adeptów rugby.
15.02 Uczestniczyłem z T. Czyżem  w WSW Federacji W-M 
16.02 Posiedzenie Zarządu PZR
18.02 Spotkanie z Prezydentem Elbląga w sprawie Rugby Łamie Bariery 
21.02 Wniosek do UM o Ukel Rugby Cup . Wniosek został tylko częściowo 
zrealizowany a następnie finanse z uwagi na covid zostały zwrócone, 
turniej nie odbył się.
23.02 Szczytno Mecz charytatywny dla Fabiana. W zbiórce pieniędzy na 
sportowo uczestniczyliśmy w pokazach rugby.
24.02 Szkolenie z P. Papke w sprawie Programu KLUB ( małe 
zainteresowanie z naszej strony ). Napisano dwa projekty, RTP – 
przyznano 10tys zł, ARTO – wniosek napisany, ale nie wysłany z uwagi na 
brak dokumentów i sprawozdania finansowego. Nieporozumienie 
powstało na gruncie byłego Zarządu RTO, panował również jego pogląd, 
że program w dobie covidu spowoduje zwrot finansów, co było błędem 
wynikającym z nieznajomości założeń programu i doprowadziło do utraty 
10tys. zł. 
28.02 Finalizacja koszulek dla JRTS. 
28.02 Spotkanie z w-ce Prezydentem Elbląga ( Missan ). Spotkanie 
dotyczyło współpracy i rozwoju rugby na terenie Elbląga.
29.02 – 01.03 Szkolenie RTŻ. W szkoleniu uczestniczyło 42 osoby. Trenerzy 
odnawiali uprawnienia, część nabywała i dodatkowo trenerzy i 
nauczyciele zdobyli certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć w 
szkołach. Podczas kursu można było ukończyć kurs Level 1, z czego 
skorzystało kilkanaście osób.
29.02 WZSF WMOZR. Zgodnie ze Statutem przeprowadzono Walne 
Zebranie Sprawozdawczo Finansowe.
02.03 Wniosek i spotkanie z Przewodniczącym związków Zawodowych 
Michelin  w sprawie współpracy i szkoleń we Francji. Rozpoczęcie 
procedury uzgodnień ze stroną francuską . Według ustaleń wyznaczeni 
trenerzy mogli być oddelegowani na staż do Francji do klubu ASM 
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Clermont. Do realizacji nie doszło z uwagi na Covid.
09.03 Pozyskanie sponsora na produkcję 6 szt sani oporowych.  Firma 
OZAMET z Jonkowa wyprodukowała 6 szt. sani oporowych a firma Giera 
polakierowała sprzęt wartości ok 7tys. zł.
11.03 Szkolenie dla trenerów w WCPR i 112  – covid odwołane.  Z uwagi 
na zakupiony defibrylatora i fantoma, trenerzy mieli przeprowadzać 
systematycznie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedyczne. W 
związku z tym przygotowaliśmy ,za zgodą Wojewody, z Dyrektorem WCPR 
szkolenie dla trenerów.
16.03 Szkolenie  w OCOP z zakresu psychologii sportowej – odwołane 
covid
29.03 Wideokonferencja PZR
30.03 Wniosek i zakup strojów za 4700 zł z UM dla Rugby łamie Bariery. 
Projekt autorstwa WMOZR został wdrożony 1 września 2019 r. Jak się 
okazało projekt nabrał barw i cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Obecnie w grupie trenuje 24 dzieci, którymi zajmują się dwie tera

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

02.01 kampania 1% ( filmiki Telesz Burczyk, Norbi itd ) pozyskanie Dorexsu – za ponad 5tys zł, podpisano umowę.
7 .01 wniosek do UM o piłki 100 szt oraz pozyskanie sponsora Tech-Bet na 50 szt piłek. Przygotowanie projektów graficznych i 
realizacja zamówienia.
8.01 odznaczenie u Prezydenta RP za wydarzenie podczas Bezpiecznych Wakacji w 2018 ( Prezes WMOZR oraz zawodniczka 
ARTO  za wydarzenie w 2019r, oba dotyczyły uratowania tonących osób)
 9.01 – 30.09 Praca nad projektem i formalnościami do pozwolenia na budowę trybun 
11.01 WOSP SP 33
12.01 WOSP Purda
15.01 Podsumowanie zbiórki publicznej , zliczenie skarbonek 12.590 zł
18.01 Posiedzenie Zarządu PZR
19.01 Przygotowania do spotkania środowiskowego R7
20.01 Przygotowanie szkolenia RTŹ ( sala, hala, maty, boisko, posiłki, noclegi, opracowanie kandydatów ). 
22.01 Wniosek o przedłużenie dzierżawy  stadionu.  Po wielu spotkaniach z Prezydentem, Radnymi, Komisją, udało się 
przekonać na przedłużenie umowy, otrzymaliśmy zgodę na 10lat.
26.01 Przeprowadziłem WZSF w Jurand RTS
28.01 Finalizowanie umowy z MPK w sprawie projektu i zakupu fantoma oraz defibrylatora szkoleniowego 
30.01 Umowa z Ortocast w sprawie reklamy gipsu
31.01 – 01.02 Spotkanie środowiskowe R7. Udało się powołać KR7M, opracować nowe regulaminy oraz utworzyć Polską Ligę 
Rugby 7 Mężczyzn. 
01.02 Szkolenie z trenerem Kozakiem na lotnisku. W celu przeprowadzenia szkolenia przez trenera kadry narodowej A.Kozaka, 
wynajęliśmy boisko pod  balonem. Uczestniczyli w szkoleniu wszyscy trenerzy, zawodniczki i zawodnicy. 
02.02 Pozyskanie SP2 w Olsztynie, SP Ruś i SP w Elblągu do programu RT, utworzenie 6 programów plus 2 trenerów łączących.  
Utworzenie programu pozwoliło na opłacenie 8 trenerów oraz pozyskaniu kilkudziesięciu adeptów rugby.
15.02 Uczestniczyłem z T. Czyżem  w WSW Federacji W-M 
16.02 Posiedzenie Zarządu PZR
18.02 Spotkanie z Prezydentem Elbląga w sprawie Rugby Łamie Bariery 
21.02 Wniosek do UM o Ukel Rugby Cup . Wniosek został tylko częściowo zrealizowany a następnie finanse z uwagi na covid 
zostały zwrócone, turniej nie odbył się.
23.02 Szczytno Mecz charytatywny dla Fabiana. W zbiórce pieniędzy na sportowo uczestniczyliśmy w pokazach rugby.
24.02 Szkolenie z P. Papke w sprawie Programu KLUB ( małe zainteresowanie z naszej strony ). Napisano dwa projekty, RTP – 
przyznano 10tys zł, ARTO – wniosek napisany, ale nie wysłany z uwagi na brak dokumentów i sprawozdania finansowego. 
Nieporozumienie powstało na gruncie byłego Zarządu RTO, panował również jego pogląd, że program w dobie covidu 
spowoduje zwrot finansów, co było błędem wynikającym z nieznajomości założeń programu i doprowadziło do utraty 10tys. zł. 
28.02 Finalizacja koszulek dla JRTS. 
28.02 Spotkanie z w-ce Prezydentem Elbląga ( Missan ). Spotkanie dotyczyło współpracy i rozwoju rugby na terenie Elbląga.
29.02 – 01.03 Szkolenie RTŻ. W szkoleniu uczestniczyło 42 osoby. Trenerzy odnawiali uprawnienia, część nabywała i dodatkowo 
trenerzy i nauczyciele zdobyli certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć w szkołach. Podczas kursu można było ukończyć 
kurs Level 1, z czego skorzystało kilkanaście osób.
29.02 WZSF WMOZR. Zgodnie ze Statutem przeprowadzono Walne Zebranie Sprawozdawczo Finansowe.
02.03 Wniosek i spotkanie z Przewodniczącym związków Zawodowych Michelin  w sprawie współpracy i szkoleń we Francji. 
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Rozpoczęcie procedury uzgodnień ze stroną francuską . Według ustaleń wyznaczeni trenerzy mogli być oddelegowani na staż 
do Francji do klubu ASM Clermont. Do realizacji nie doszło z uwagi na Covid.
09.03 Pozyskanie sponsora na produkcję 6 szt sani oporowych.  Firma OZAMET z Jonkowa wyprodukowała 6 szt. sani 
oporowych a firma Giera polakierowała sprzęt wartości ok 7tys. zł.
11.03 Szkolenie dla trenerów w WCPR i 112  – covid odwołane.  Z uwagi na zakupiony defibrylatora i fantoma, trenerzy mieli 
przeprowadzać systematycznie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedyczne. W związku z tym przygotowaliśmy ,za 
zgodą Wojewody, z Dyrektorem WCPR szkolenie dla trenerów.
16.03 Szkolenie  w OCOP z zakresu psychologii sportowej – odwołane covid
29.03 Wideokonferencja PZR
30.03 Wniosek i zakup strojów za 4700 zł z UM dla Rugby łamie Bariery. Projekt autorstwa WMOZR został wdrożony 1 września 
2019 r. Jak się okazało projekt nabrał barw i cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie w grupie trenuje 24 dzieci, którymi 
zajmują się dwie terapeutki, które uzyskały nasze uprawnienia RT oraz certyfikat PZR.
21.03 Wideokonferencja PZR
14.04 Wideokonferencja PZR
18.04 Turniej młodzieży w ARTO – odwołany covid 
08.05 Odbiór OBO 2019, płot i brama.  W efekcie realizacji OBO wykonano za 300tys zł ogrodzenie stadionu o długości ponad 
1000mb, bramę wjazdową, dokonano wycinki drzew i nowych nasadzeń a także wykonano mapę geodezyjną i inwentaryzacji 
terenu. Z uwagi na wyczerpanie finansów , zmuszony byłem podpisać  umowę z Urzędem Miasta wartości 60 tys zł na 
pielęgnację nowo nasadzonych roślin na okres 3 lat.
13.05 Wideokonferencja PZR
21.05 Wideokonferencja PZR
21.05 Montaż słupów w Purdzie z pozyskanego projektu z UG w Purdzie ( fundamenty, słupy, osłony ). Jako WMOZR w ramach 
wsparcia RTP, wystąpiliśmy z wnioskiem o 10tys zł na zagospodarowanie leśnego stadionu w Purdzie. Wykonano dokumentację 
projektową fundamentów, mobilne słupy ze stali nierdzewnej oraz osłony słupów i montaż ich na stadionie.
22.05 Przetrwajmy razem , zbiórka pieniędzy na opłaty stadionu. Z uwagi na utratę wszystkich sponsorów, spowodowaną 
pandemią, ogłoszono zbiórkę pieniędzy poprzez licytacje.  Zebrano ok 5 tys zł.
06.06 SP Ruś pokaz dla szkoły. W wyniku pozyskania Szkoły do programu RT, przeprowadzono wspólnie z RTO szkolenie i pokaz.
15.06 Udział w konferencji z Wojewodą Chojeckim w sprawie programu KLUB. Zaproszenie otrzymały trzy kluby z 
województwa, a w tym my.  Przed kamerami mogłem zaprezentować naszą młodzież i kluby.
16.06 Pozyskanie z PZR 18 tys na sprzęt dla klubów. Za powyższą kwotę  zakupiono 6 kompletów sprzętu do treningu i 
przekazano go klubom ( liny, piłki lekarskie, znaczniki, tyczki, bramki do treningu, bagi, rogale itd. )
17.06 Wideokonferencja PZR
18.06 WOT chciało przejąć stadion na swoje potrzeby szkoleniowe. Spotkanie z Wojewodą, 3 wizyty w Warszawie, spotkanie z 
D-cą WOT. Odstąpiono od wniosku.
27.06 PP R7 Poznań. Na skutek pandemii , jako pełnomocnik PZR do R7, udało się utrzymać  i przeprowadzić zakończenie 
sezonu finałem, pozostałe turnieje i mecze zostały zawieszone.
01.07 Sprawozdanie OPP
04.07 Finał MP w Poznaniu. Na skutek pandemii , jako pełnomocnik PZR do R7, udało się utrzymać  i przeprowadzić zakończenie 
sezonu finałem, pozostałe turnieje i mecze zostały zawieszone.
31.07 – 02.08 Warszawa szkolenie ( ja, Bartek, Fijołek, Górzyński ) finansowane przez WMOZR. Pierwsza linia młyna zakończona 
pierwszą licencją w Polsce , którą zdobył K. Górzyński, uprawniającą  nieletniego do gry w młynie R15.
05.08 Organizacja turnieju PLR7  oraz turnieju młodzieży w tym Rugby Łamie Bariery w Lubawie.  Wystąpiliśmy z wnioskiem  do 
UM o dotację o 10tys zł na turniej w Lubawie, którą otrzymaliśmy, dodatkowo podczas spotkań z Burmistrzem i Radą Miejską 
Lubawy, wynegocjowaliśmy dodatkowe 10tys zł na organizację Turnieju.  W wyniku pozyskanych 20tys zł i wkładu własnego ( 
ok. 25tys. zł) zostały zakupione 2 profesjonalne apteczki – 2,4tys zł, przekazane dla RTO i ARTO, interaktywną kolumnę Denona 
– 3tys zł, mobilną zamrażarkę do lodu. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale a kluby nagrody rzeczowe oraz poczęstunek.
07.08 Sporządziłem 3 wnioski do OBO na 1,5 mil zł.  Został przyjęty wniosek Edukacyjny ekotaras  wartości 500tys zł. Projekt 
boiska treningowego został odrzucony z uwagi, że koszt budowy wynosił 900tys zł a OBO przewidywało 500tys zł, Komisja nie 
chciała uwzględnić pieniędzy 400tys zł pochodzących od sponsora. Projekt budowy zaplecza szatniowego odrzucono z powodu  
niezgodności obiektu z uchwałą RM oraz niemożności jego zrealizowania w ciągu 12 miesięcy. Tu wyjaśnię, że posiadamy 
Decyzję nr I o zagospodarowaniu terenu, która wskazuje na modułową właśnie budowę zaplecza. Niezrozumiałym też jest 
termin ponieważ montaż 8 kontenerów trwa kilka dni. Tu pozostawiam bez komentarza.
16.08 Wniosek i porozumienie z wojewodą oraz WOT o zabezpieczenie PLR7 w Lubawie. Wojewoda zapewnił maseczki oraz 
płyn do dezynfekcji oraz objął patronatem imprezę a WOT zapewnił punkty kontroli i dezynfekcji.
21.08 Wniosek i umowa z UM w sprawie dotacji 5 tys zł na Letni Turniej  Rugby łamie Bariery – otrzymano, zrealizowano.
22.08 Zakup traktorka i przyczepy do obsługi stadionu za kwotę ponad 24 tys. zł.
23.08 OKKW z K. Górzyńskim
29.08 Rozpoczęcie sezonu ARTO – przekazanie sprzętu
01.09 Podpisanie porozumienia z UM w Lubawie w sprawie Turnieju PLR7 i dotacji na 10tys zł.
01.09 – 16.09 Kampania OBO . W wyniku porozumienia mogliśmy prowadzić zbiórkę podpisów przez cały okres w Galerii 
Warmińskiej. W prasie Życie Olsztyna opublikowaliśmy artykuł  promujący nasze projekty. Do celów marketingowych wydano 
własny druk gazety wartości 2tys. zł.
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

wspieranie Domu Samotnej Matki w Olsztynie. Pomoc w postaci zbiórek pokarmu dla psów dla 
schronisk dla zwierząt oraz współpraca z Fundacją Psiaki Warmii i Mazur ,która zajmuje się 
pomocą dla znalezionych psów i organizacją domów tymczasowych przygotowujących psy do 
adopcji zwanych przytuliskami. W szczególności wspomagamy Schronisko dla Zwierząt w 
Tomarynach.

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

600

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

16.09 Walne RTO ( przygotowanie i przeprowadzenie procesu łącznie z rejestracją w KRS trwało od 09.06. 2019 r – Walne RTO 
do 30.09 2020r. Uporządkowanie spraw, nowy statut i rejestracja)
17.09  Letni Turniej RŁB w Elblągu. Przeprowadzono turniej w Elblągu dla dzieci z SOSWu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.
19.09 I Turniej PLR7 w Lubawie
29.09 WZSF PZR. W Walnym uczestniczyłem wspólnie z M.Fijałkowskim i T. Czyż
30.09 OBO wygrały 2 projekty, Ekologiczny ekotaras i Piłka z jajem. Wygraliśmy projekty za 500 i 50 tys zł. Pierwsze spotkanie 
już odbyło się 21.12.20r, ustaliliśmy z UM w Olsztynie zakres ogłoszenia przetargu, który zostanie ogłoszony po 12 stycznia 
2021r, po zatwierdzonym budżecie miasta.
11.10 Bieg charytatywny w Starych Jabłonkach – współorganizacja. Zakup 2 łóżek i 2 materaców specjalistycznych za kwotę 
ponad 17 tys zł.
15.10 Półfinałowy turniej RT w SP 33.
18.10 Wniosek do UM o doposażenie RTO R XV, otrzymaliśmy 10tys zł. na zakup kurtek i bluz deszczoodpornych Nike oraz bluz 
treningowych, windera WMOZR + UM oraz pełnowymiarowej flagi , 
28.11 – 20.12 Mikołajkowa paka dla zwierzaka. Zebrano 2 tony karmy, koce i akcesoria.
03.12 Finał RT w Warszawie SP 33, SP 29, SP Ruś, ARTO, RTP. Nasze dzieci zajęły 5,7 i 9 miejsce. Podczas gali w imieniu Zarządu 
WMOZR wręczyłem młodzieży medale za udział w programie oraz szkołom statuetki. Pozyskano również 60 kpl. dresów 
Adidasa, które przekazaliśmy do ARTO i RTP.
09.12 Rozpoczęcie budowy trybun . Rozpoczęcie było uzależnione od pozyskania dodatkowych pieniędzy w wysokości 90tys zł. 
Po wielu spotkaniach z Radnymi i Prezydentem, otrzymałem 40 tys zł a pozostałą sumę wynegocjowałem z wykonawcą firmy 
ARKO – ROL.
22.12 Dokonaliśmy zakupu kompletu słupów 11m na Stadion oraz kpl. tulej pod słupy, które otrzymamy od OSIRu w maju ze 
stadionu Stomilu. Zgodę uzyskałem na piśmie. Kwota realizacji ok 20tys zł.
Praca nad projektami :  szatnie, płyta treningowa, trybuny, ekotaras, zadaszenie trybuny i fotowoltaika, studnia głębinowa – 
pozwolenie na budowę.
Wyjazdy i spotkania w Warszawie ze sponsorami w sprawie stadionu, szukanie chętnych do przetargów.
Artkuły w prasie ( Życie Olsztyna,  specjalistyczna prasa inżynierska,)  wywiady ( RO, ESKA, UWM FM, Meloradio ) TVP 3

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

Organizowanie w szkołach spotkań z dziećmi jak 
i z młodzieżą celem zapoznania uczestników ze 
sportem takim jak rugby. Pozyskanie osób 
zainteresowanych , zaproszenie ich na trening i 
pozyskanie nowych zawodników. Tworzenie 
drużyn rugby , organizacja zgrupowań 
sportowych wraz z wypoczynkiem .Na obozach 
sportowych propagowane jest życie za pan brat 
ze sportem. Podnoszenie kondycji dzieci i 
młodzieży , zabawa poprzez sport , uaktywnienie 
uczestników ,zaproszenie ich do współpracy , 
pozyskanie jak największej liczby zawodników. 
Zapewnienie im wyposażenia i sprzętu 
sportowego .
Utworzenie nowych drużyn rugby wśród dzieci i 
wśród młodzieży. Pozyskanie SP2 w Olsztynie, SP 
Ruś i SP w Elblągu do programu RT, utworzenie 6
 programów plus 2 trenerów łączących.  
Utworzenie programu pozwoliło na opłacenie 8 
trenerów oraz pozyskaniu kilkudziesięciu 
adeptów rugby.
15.02 Uczestniczyłem z T. Czyżem  w WSW 
Federacji W-M 
16.02 Posiedzenie Zarządu PZR
18.02 Spotkanie z Prezydentem Elbląga w 
sprawie Rugby Łamie Bariery 
21.02 Wniosek do UM o Ukel Rugby Cup . 
Wniosek został tylko częściowo zrealizowany a 
następnie finanse z uwagi na covid zostały 
zwrócone, turniej nie odbył się.
23.02 Szczytno Mecz charytatywny dla Fabiana. 
W zbiórce pieniędzy na sportowo 
uczestniczyliśmy w pokazach rugby.
24.02 Szkolenie z P. Papke w sprawie Programu 
KLUB ( małe zainteresowanie z naszej strony ). 
Napisano dwa projek

94.99.Z 10 000,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

02.01 kampania 1% ( filmiki Telesz Burczyk, 
Norbi itd ) pozyskanie Dorexsu – za ponad 5tys 
zł, podpisano umowę.
7 .01 wniosek do UM o piłki 100 szt oraz 
pozyskanie sponsora Tech-Bet na 50 szt piłek. 
Przygotowanie projektów graficznych i realizacja 
zamówienia.
8.01 odznaczenie u Prezydenta RP za 
wydarzenie podczas Bezpiecznych Wakacji w 
2018 ( Prezes WMOZR oraz zawodniczka ARTO  
za wydarzenie w 2019r, oba dotyczyły 
uratowania tonących osób)
 9.01 – 30.09 Praca nad projektem i 
formalnościami do pozwolenia na budowę 
trybun 
11.01 WOSP SP 33
12.01 WOSP Purda
15.01 Podsumowanie zbiórki publicznej , 
zliczenie skarbonek 12.590 zł
18.01 Posiedzenie Zarządu PZR
19.01 Przygotowania do spotkania 
środowiskowego R7
20.01 Przygotowanie szkolenia RTŹ ( sala, hala, 
maty, boisko, posiłki, noclegi, opracowanie 
kandydatów ). 
22.01 Wniosek o przedłużenie dzierżawy  
stadionu.  Po wielu spotkaniach z Prezydentem, 
Radnymi, Komisją, udało się przekonać na 
przedłużenie umowy, otrzymaliśmy zgodę na 
10lat.
26.01 Przeprowadziłem WZSF w Jurand RTS
28.01 Finalizowanie umowy z MPK w sprawie 
projektu i zakupu fantoma oraz defibrylatora 
szkoleniowego 
30.01 Umowa z Ortocast w sprawie reklamy 
gipsu
31.01 – 01.02 Spotkanie środowiskowe R7. 
Udało się powołać KR7M, opracować nowe 
regulaminy oraz utworzyć Polską Ligę Rugby 7 
Mężczyzn. 
01.02 Szkolenie z trenerem Kozakiem na 
lotnisku. W celu przeprowadzenia szkolen

94,99,Z 1 762,58 zł
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11 762,58 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 26 800,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 129 822,31 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 762,58 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 118 059,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 345,82 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

26 800,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

5 345,82 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 85 913,91 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 762,58 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 103 437,84 zł 11 762,58 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

11 762,58 zł 11 762,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

91 675,26 zł 0,00 zł

1 SZKOLENIE I WYPOSAŻENIE DZIECI 10 000,00 zł

2 budowa stadionu 1 762,58 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: Z TYTŁU PRZEKAZANIA ZYSKU NA 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
7 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

50 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

50 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Ogólnopolski Turniej Rugby 
Odmiany Olimpijskiej

Zorganizowanie turnieju o 
Puchar Polski w Lubawie. Udział 
wzięło 10 drużyn 
rugby.Przeprowadzono 28 
meczy

WojewodaWarmińsko-Mazurski 
Urząd Marszałkowski

10 000,00 zł

2 Rugby Łamie Bariery Zorganizowanie wśród dzieci 
niepełnosprawnych 
intelektualnie drużyny rugby i 
doprowadzenie do meczu z 
drużyną dzieci w pełni 
sprawnych.Dzieci specjalnej 
troski poprzez kontakt z dziećmi 
pełnosprawnymi przez sport i 
rywalizację łamią bariery i 
wzajemnie się integrują

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Urząd Marszałkowski

4 700,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

3 Upowszechnianie i 
popularyzowanie aktywności 
fizycznej wśród 
mieszkańców województwa 
poprzez reaktywowanie 
drużyny rugby 15.

Utworzenie , reaktywowanie 
drużyny rugby. Organizacja 
spotkań w celu popularyzacji 
sportu rugby.

Urząd Marszałkowski 10 000,00 zł

4 Klub Rugby Stworzenie klubu sportowego 
rugby

Gmina Olsztyn 2 100,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Henryk Pach Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-05
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