
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 KROSNO

Powiat KROSNO

Ulica UL. STEFANA 
KISIELEWSKIEGO

Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość KROSNO Kod pocztowy 38-411 Poczta KROSNO Nr telefonu 504120984

Nr faksu +48134324949 E-mail 
mirnowicki@poczta.onet.pl

Strona www www.judokrosno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-06-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 37101999200000 6. Numer KRS 0000683172

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

Jacek Bęben Prezes TAK

Yura Aghajanyan Wiceprezes TAK

Barbara Wolińska-Węklar Sekretarz TAK

Wojciech Kasza Członek Zarządu TAK

Stodolak Bożena Członek Zarządu TAK

Bogdan Szarek Członek Zarządu TAK

Grzegorz Paweł Morawski 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Andrzej Pelczar Przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Marian, Zbigniew 
Wierzganowski

Sekretarz komisji 
rewizyjnej

TAK

Ryszard Grysztar Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIETNASTKA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. CELEM KLUBU JEST:
1) PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA 
SPORTOWEGO DZIECI 
I MŁODZIEŻY W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPORTOWE 
SZKOŁY ORAZ POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I 
SYMPATYKÓW KLUBU.
2) ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU, STOPNIA 
SPRAWNOŚCI 
I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH.
3) UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA 
OBSZARZE  DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM.
4) ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 
CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I 
UMYSŁOWEJ ORAZ STWARZANIE WARUNKÓW DLA ZAPEWNIENIA 
ROZWOJU UZDOLNIEŃ (PROMOWANIE UCZNIÓW O SZCZEGÓLNYCH 
ZDOLNOŚCIACH SPORTOWYCH).
5) ORGANIZOWANIE AKTYWNEGO  WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO 
DLA
 DZIECI I MŁODZIEŻY
6) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 
PROMOCJA WŚRÓD MŁODZIEŻY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 
7) DZIAŁALNOŚC NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
8) UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.
9) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
10) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I 
POPULARYZATORSKIEJ 
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH
11) ORGANIZOWANIE UCZNIOM WSZYSTKICH GRUP SPOROWYCH 
RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO.
12) KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI, 
POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH KLUBU.
13) KRZEWIENIE, WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ 
SPORTOWYCH.
14) CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM ŚRODOWISKA, W KTÓRYM 
DZIAŁA.
15) UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH 
NA OBSZARZE  DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM.
16) UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE WSPÓŁZAWODNICTWA 
SPORTOWEGO.
17) NAWIĄZYWANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONTAKTÓW SPORTOWYCH.
18) SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADR TRENERSKICH, INSTRUKTORSKICH 
I SĘDZIOWSKICH
19) ROZWÓJ SPORTU KWALIFIKOWANEGO W DYSCYPLINACH:
a) JUDO SPORTOWE – JAKO DYSCYPLINA WIODĄCA
b) PIŁKA KOSZYKOWA
c) PIŁKA SIATKOWA
d) PIŁKA RĘCZNA
e) PIŁKA NOŻNA
f) TENIS STOŁOWY
g) GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
h) UNI HOC
i) LEKKA ATLETYKA
j) INNE

Druk: MPiPS 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. KLUB REALIZUJE SWOJE CELE STOSUJĄC NASTĘPUJĄCE ŚRODKI 
DZIAŁANIA:
1) ORGANIZUJE SZKOLENIE SPORTOWE ORAZ STWARZA DOGODNE 
WARUNKI DO ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO.
2) STWARZA UTALENTOWANEJ MŁODZIEŻY WARUNKI DO OSIĄGANIA 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.
3) TROSZCZY SIĘ O WYSOKI POZIOM MORALNY ZAWODNIKÓW, 
PRACOWNIKÓW
I DZIAŁACZY.
4) ORGANIZUJE WŁASNE I ZLECANE (ODPŁATNIE) ZAWODY I IMPREZY 
SPORTOWE ORAZ UCZESTNICZY W  LOKALNYM KRAJOWYM I 
MIĘDZYNARODOWYM  SYSTEMIE WSPÓŁZAWODNICTWA.
5) PROPAGUJE ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ KRAJOZNAWSTWA I 
TURYSTYKI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
6) ORGNIZUJE ZAJĘCIA SPORTOWE ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY.
7) ORGANIZUJE KURSY, SEMINARIA, I OBOZY SPORTOWE ORAZ INNE 
FORMY WYPOCZYNKU DLA ZAWODNIKÓW, SZKOLENIOWCÓW I 
DZIAŁACZY KLUBU, JAK RÓWNIEŻ ODPŁATNIE NA ZLECENIE ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH, SPORTOWYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, ITP.
8) ZARZĄDZA POSIADANYMI OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI SPORTOWO – 
REKREACYJNYMI DBAJĄC O ICH UTRZYMANIE, UNOWOCZEŚNIANIE A 
TAKŻE ROZBUDOWĘ.
9) WSPÓŁDZIAŁA W ZAKRESIE ROZWOJU DYSCYPLIN SPORTU I FORM 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU Z WŁADZAMI OŚWIATOWYMI, 
SPORTOWYMI, ITP.
10) PODEJMUJE INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAPEWNIAJĄCE PEŁNĄ 
REALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (STOSOWNE DECYZJE 
PODEJMUJE ZARZĄD KLUBU SWĄ UCHWAŁĄ).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

70

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Klub prowadzi zajęcia sportowe w dyscyplinie judo:
Zajęcia sportowe były prowadzone wg następującego harmonogramu:
Grupa zaawansowana – pięć razy w tygodniu 
Grupa średnia – trzy razy w tygodniu
Grupa rekreacyjna – dwa razy w tygodniu
Łączna liczba uczestników na dzień 31.12.2017r. – 70

 W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowano obóz dochodzeniowy dla uczestników 
zajęć judo. 

Środki finansowe – zrealizowano następujące projekty:
Pozyskane środki finansowe na 2017r. z Gminy Krosno 
1.  „Zajęcia sportowe judo dla dzieci i młodzieży szkolnej”  –  5 100,00zł
2.   Wypoczynek dzieci i młodzieży w wakacje letnie   –   8800,00zł
3.   Turniej „Pierwszy Krok w Judo      –   1500,00zł
Pozyskane środki finansowe na 2017r. z Urzędu Marszałkowskiego:
1. Międzynarodowy Festiwal Sportu Krośnieńskiego   –    3000,00zł
Pozyskane środki finansowe na 2017r. z Ministerstwa Sportu:
1. Program „Klub”       –  10 000,00zł
Pozyskane dofinansowanie z Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo 
1. XVI Międzynarodowy Turniej Judo     –    3 440,00zł
Pozyskane środki finansowe na 2017r. od sponsorów:
 Wpłaty i darowizny od sponsorów – wykorzystane na realizację zadań statutowych –     3296,30zł

Organizacja imprez:
1. Międzynarodowy Festiwal Sportu Krośnieńskiego – organizacja i promocja sportów walki.
2.      XVI Międzynarodowy Turniej Judo z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W turnieju wzięło
          udział ok 250 uczestników. W turnieju startowali reprezentanci następujących krajów:
• Ukrainy
• Serbii
• Słowacji
• Rumunii
• Węgier
• Polski
3.      Turniej - „Pierwszy Krok w Judo” ponad 100 uczestników.
4.      Zajęcia sportowe  w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej.
5.     Realizacja projektu ”Wypoczynek w czasie wakacji letnich  dla dzieci i młodzieży szkolnej”.
4. Pokazy judo na terenie Krosna.
5. Coroczne spotkanie  z dziećmi i rodzicami, podsumowujące dorobek sportowy dzieci w roku 
2017,połączone  z  Wigilią w Klubie. Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymały paczki 
świąteczne.
6. Członkowie klubu wzięli udział w osiemnastu  turniejach – w tym dwóch organizowanych przez UKS 
„Piętnastka”

Druk: MPiPS 4



2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

1)     ORGANIZACJA 
SZKOLENIA 
SPORTOWEGO ORAZ 
STWARZANIE 
DOGODNYCH 
WARUNKÓW DO 
ROZWOJU SPORTU 
KWALIFIKOWANEGO.
2) STWARZANIE 
UTALENTOWANEJ 
MŁODZIEŻY 
WARUNKÓW DO 
OSIĄGANIA 
MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO.
3) TROSZCZENIE SIĘ O 
WYSOKI POZIOM 
MORALNY 
ZAWODNIKÓW, 
PRACOWNIKÓW
I DZIAŁACZY.
4) ORGANIZOWANIE 
WŁASNYCH I 
ZLECANYCH 
(ODPŁATNIE) 
ZAWODÓW I IMPREZ 
SPORTOWYCH ORAZ 
UCZESTNICZENIE W  
LOKALNYM KRAJOWYM 
I MIĘDZYNARODOWYM 
 SYSTEMIE 
WSPÓŁZAWODNICTWA
.
5) PROPAGOWANIE I 
ROZWÓJ KULTURY 
FIZYCZNEJ ORAZ 
KRAJOZNAWSTWA I 
TURYSTYKI WŚRÓD 
DZIECI I MŁODZIEŻY.
6) ORGANIZOWANIE 
ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
ORAZ WYPOCZYNKU 
DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY.
7) ORGANIZOWANIE 
KURSÓW, 
SEMINARIÓW, I 

93.12.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

OBOZÓW 
SPORTOWYCH ORAZ 
INNYCH FORM 
WYPOCZYNKU DLA 
ZAWODNIKÓW, 
SZKOLENIOWCÓW I 
DZIAŁACZY KLUBU, JAK 
RÓWNIEŻ ODPŁATNIE 
NA ZLECENIE 
ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH, 
SPORTOWYCH, OSÓB 
FIZYCZNYCH, ITP.
8) ZARZĄDZANIE 
POSIADANYMI 
OBIEKTAMI I 
URZĄDZENIAMI 
SPORTOWO – 
REKREACYJNYMI 
DBAJĄC O ICH 
UTRZYMANIE, 
UNOWOCZEŚNIANIE A 
TAKŻE ROZBUDOWĘ.
9) WSPÓŁDZIAŁANIE W 
ZAKRESIE ROZWOJU 
DYSCYPLIN SPORTU I 
FORM AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU Z 
WŁADZAMI 
OŚWIATOWYMI, 
SPORTOWYMI, ITP.
10) PODEJMOWANIE 
INNYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZAPEWNIAJĄCYCH 
PEŁNĄ REALIZACJĘ 
DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ 
(STOSOWNE DECYZJE 
PODEJMUJE ZARZĄD 
KLUBU SWĄ 
UCHWAŁĄ).

Druk: MPiPS 6
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 110,266.19 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 110,250.54 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 15.65 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

20,360.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42,846.30 zł

39,550.00 zł

1,000.00 zł

2,296.30 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 30,360.00 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 37,059.89 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -459.74 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 sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 110,710.28 zł 0.00 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

110,710.28 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

6.00 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

5.00 osób

1.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 34,809.00 zł

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 34,809.00 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

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

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

34,809.00 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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)

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

1 Zajęcia sportowe Judo dla 
dzieci i młodzieży

Organizacja zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży

Gmina Krosno 5,100.00 zł

2 Międzynarodowy Turniej 
Judo Arad -Rumunia

Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu

Gmina Krosno 1,000.00 zł

3 Zorganizowanie obozu 
wypoczynkowo-sportowego 
dla dzieci i młodzieży w tym 
z rodzin z problemami 
alkoholowymi i zagrożonych 
alkoholizmem

Zorganizowanie obozu 
wypoczynkowo-sportowego dla 
dzieci i młodzieży w tym z 
rodzin z problemami 
alkoholowymi i zagrożonych 
alkoholizmem

Gmina Krosno 8,800.00 zł

4 Pierwszy Krok w Judo Popularyzacja sportów walki Gmina Krosno 1,500.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 12



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jacek Bęben
Yura Aghajayan

Barbara Wolińska-Węklar

Sprawozdanie wypełniono w dniu 
07.07.07.07.2018r

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1

2 Urząd Miasta Krosna 4

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

1 Festiwal Sportu 
Krośnieńskiego

Organizacja i promocja sportów 
walki

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego

3,000.00 zł

2 Program Klub 2017 Organizacja obozu, zakup 
sprzętu sportowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki 10,000.00 zł
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