
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2020-08-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica UL. GLEBOWA Nr domu 39B Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-312 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 696275301

Nr faksu E-mail marek_dragan@yahoo.com Strona www www.kawaleria.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

1998-11-10

2006-04-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63127430600000 6. Numer KRS 0000078096

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

MAREK DRAGAN PREZES ZARZĄDU TAK

MIROSŁAW KRZEMIŃSKI WICE PREZES ZARZĄDU TAK

JAKUB KOLAŃCZYK SEKRETARZ ZARZĄDU TAK

GRZEGORZ HETZIG SKARBNIK TAK

PAWEŁ KOCHAŃSKI 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

KAROLINA ŻUCHOWSKA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JERZY HANISZ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ROBERT LACHOR CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

POLSKI KLUB KAWALERYJSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

ZGODNIE ZE STATUTEM PKK - Celem jest kultywowanie i kontynuowanie 
tradycji kawalerii jazdy Polskiej, celem klubu jest w szczególności: 
§ 1. Polski  Klub  Kawaleryjski  (zwany  dalej  Klubem)  jest patriotycznym,  
dobrowolnym, niepolitycznym,  samorządnym  i  trwałym  
stowarzyszeniem  nie  zarobkowym  osób fizycznych,  których  celem  jest  
kultywowanie  i  kontynuowanie  tradycji  kawalerii  i  jazdy  polskiej, 
między  innymi  poprzez  utworzenie  ochotniczej  jednostki  konnej,  
formowanej  oraz  wystawianej  na  czas  ważnych  uroczystości  
państwowych  i  wojskowych,  pod  nazwą  „Honorowy Szwadron  
Kawalerii  RP”.  Barwą  szwadronu  jest  biało  amarantowy  proporczyk  ze  
srebrną żyłką po środku.  Obok  powyższego  zasadniczym  celem  
działalności  Klubu  jest  wspieranie  resortu obrony  narodowej  w  
zakresie  szkolenia  oraz  przygotowywania  młodzieży  przedpoborowej i 
poborowej  do  służby  wojskowej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  
Szwadronu  Kawalerii Wojska Polskiego.  Polski Klub Kawaleryjski dążyć 
będzie również do utworzenia, na bazie istniejącego obecnie pododdziału 
konnego Sił Zbrojnych RP, pełnoetatowego szwadronu reprezentacyjnego 
Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Realizacja postanowień zawartych w § 1 statutu;
2. Pozyskanie stałej siedziby klubu w pełni odpowiadającej potrzebom 
stowarzyszenia oraz wszelkich koniecznych składników materialnych 
i wyposażenia niezbędnego dla realizacji treści zawartych w § 1 statutu;
3. Krzewienie wartości patriotycznych i proobronnych wśród członków 
stowarzyszenia oraz w społeczeństwie, zwłaszcza we ścisłej współpracy z 
organizacjami żołnierzy rezerwy sił zbrojnych RP;
4. Współdziałanie z resortem obrony narodowej w zakresie przygotowania 
młodzieży do służby wojskowej oraz przygotowaniu rezerw w ramach 
narodowych sił rezerwy;
5. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz obronnej osób 
skupionych w klubie oraz z nim współpracujących;
6. Organizacja, współdziałanie, reprezentacja, udział w uroczystościach z 
okazji świąt narodowych i wojskowych, a także innych uroczystościach i 
przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim;
7. Organizacja obchodów rocznic świąt przedwojennych pułków broni 
jezdnych zwłaszcza tych, których tradycje kultywuje klub;
8. Organizowanie rajdów oraz przedsięwzięć patriotyczno-obronnych, 
mających na celu upamiętnienie miejsc związanych z tradycją i walkami 
kawalerii Polskiej; 
9. Partycypacja lub udział w przedsięwzięciach za granicą na zaproszenie 
jednostek, instytucji, organizacji, towarzystw o charakterze kawaleryjskim; 

10. Organizacja różnego rodzaju szkoleń oraz kursów jeździeckich i 
kawaleryjskich;
11. Organizacja zawodów jeździeckich i kawaleryjskich, zwłaszcza 
zawodów typu militari; 12. Organizacja turystyki konnej przyjaznej 
środowisku.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Udział i współorganizacja świąt państwowych i wojskowych z okazji: - 
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - 03. 05 2019 r.; - ŚWIĘTO WOJSKA 
POLSKIEGO - 15.08.2019 r.; - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI       
11 LISTOPADA - 11. Listopada 2019 r. (na terenie Polski – rejony działania 
poszczególnych  Oddziałów Terenowych PKK).
I. WYKŁADY,  PRELEKCJE i PREZENTACJE w Placówkach Oświatowych dla 
dzieci i młodzieży oraz podczas różnych uroczystości wojskowo – 
patriotycznych, na temat kawalerii polskiej, Powstania Wielkopolskiego 
oraz tematy związane z historią oręża polskiego, na terenie całego kraju w 
trakcie całego roku:
II. OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA 17. PUŁKU UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH - Gniezno – 11 stycznia 2019 r.
III.Współorganizacja i udział zorganizowanych grup członków PKK w dniu 
01.03.2019 r. w obchodach NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” (rejony działania Oddziałów Tere-nowych PKK).
IV. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „Wilczym Tropem” w Suszu – 
03.03.2019 r.
V. OBCHODY 70. ROCZNICY ŚMIERCI POR. HENRYKA WIELICZKI ps. „Lufy” 
w Rozogach koło Szczyt-na  - 10 marca 2019 r. 
VI. RAJD PIESZY ŚLADAMI ŻOŁNIERZY 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY ARMII 
KRAJOWEJ w Rozogach koło Szczytna – 22 – 23 wrzesień 2019 r.
VII. ŚWIĘTO PUŁKOWE 17. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH Gniezno 
–11 maja 2019 r.
VIII. III - RAJD KONNY SZLAKIEM 3. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH, na 
trasie Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Żnin, Łabiszyn, Szubin - 03-
07.06.2019 r.
IX. WIDOWISKO O HISTORII POLSKI – pt. PARK DZIEJE Murowana Goślina – 
lipiec 2019 r.
X. Organizacja widowiska historyczno – militarnego, w tym odtworzenia 
kawaleryjskiego boju - SZARŻA POD KROJANTAMI – 2019, w dniu 
01.09.2019 r. – Krojanty k. Chojnic (współpraca z Fundacją Szarża pod 
Krojantami), podczas uroczystości upamiętniających szarżę 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich pod Krojantami z dnia 1 września 1939 r.
XI. ZAWODY STRZELECKIE Oddziału Terenowego PKK im. 17 Pułku Ułanów 
Wlkp. o Memoriał por. Adama Lossowa Wójcin – 12 października 2019 r.
XII. SZKOLENIE KAWALERYJSKIE I WOJSKOWE CZŁONKÓW PKK. Bukówiec 
Górny k. Leszna – 16-17 listopada 2019 r.

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. 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)

BRAK

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

25000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

I. WYKŁADY,  PRELEKCJE i PREZENTACJE w Placówkach Oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz podczas różnych uroczystości 
wojskowo – patriotycznych, na temat kawalerii polskiej, Powstania Wielkopolskiego oraz tematy związane z historią oręża 
polskiego, na terenie całego kraju w trakcie całego roku:
1) OT PKK im. 25 PUWlkp., Borek Wlkp., Brodnica - 06.01.2019 r.: Odsłonięcie pomnika Synów Ziemi Brodnickiej biorących 
udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zaprezentowano podczas festynu Dioramę Kawaleryjską, w tym replikę karabinu CKM wz. 
30, rząd kawaleryjski, szablę wz. 21/22, lancę z proporcem 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
2) OT PKK im. 25 PUWlkp., Krotoszyn - 07.06.2020 r. Lekcja Historii, Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie. Prelekcja, 
geneza powstania kawalerii polskiej, historia i tradycje kawaleryjskie 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, prezentacja 
wyposażenia kawalerzysty II RP, całość oprawiona pokazem multi-medialnym.
3) OT PKK im. 25 PUWlkp., Borek Wlkp. - Śrem 11.11.2019 r.: Obchody Święta 6 Batalionu Chemicznego. Zaprezentowano 
podczas festynu Dioramę Kawaleryjską, w tym replikę karabinu CKM wz. 30, rząd kawaleryjski, szablę wz. 21/22, lancę z 
proporcem 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
4) OT PKK im. 25 PUWlkp., Borek Wlkp., Śrem - 11.11.2019 r.: Święto Nie-podległości - Plac 20 Października. Zaprezentowano 
podczas festynu Dioramę Kawaleryjską, w tym replikę karabinu CKM wz. 30, rząd kawaleryjski, szablę wz. 21/22, lancę z propor-
cem 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
5) OT PKK im. 25 PUWlkp., Borek Wlkp., Śrem - 
5-8.11.2019 r.: Przedszkole Słoneczna Gromada - wy-stawa umundurowania i symboli narodowych z okazji Święta 
Niepodległości. Zaprezentowano umundurowanie kawaleryjskie, szablę kawaleryjską wz. 21/22, lancę z proporcem 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich, rząd kawaleryjski.
6) OT PKK im.17 PUWlkp., Witaszyce – 22 lutego 2019 r.: wykład w zespole szkół podstawowych. Szerzenie postaw 
patriotycznych wśród młodzieży, oraz upowszechnianie wiedzy o polskiej kawalerii.
7) OT PKK im.17 PUWlkp., Owińska – 29 listopada 2019 r.: Prelekcja dla dzieci i rodziców z tamtejszego przedszkola nt. 
Niepodległości Polski. Upowszechnianie wiedzy o roli kawa-lerii w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.
8) OT PKK im.17 PUWlkp. – Nowy Tomyśl - 13 listopada 2019 r.: Prelekcja o nie-podległości. Seria czterech wykładów dla 
młodzieży i dzieci z zespołu szkół średnich w Nowym Tomyślu.
9) OT PKK im.17 PUWlkp. Wałcz – 13 grudnia 2019 r.: Święto 104 batalionu logistycznego uroczysta ceremonia nadania patrona 
płk. Franciszka GARCZYŃSKIEGO – wystawienie sekcji konnej w mundurach z okresu Powstania Wielkopolskiego – w barwach 
3/17 Pułku Ułanów Wlkp.
II. OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA 17. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH - Gniezno – 11 stycznia 2019 r.
III. WIDOWISKO O HISTORII POLSKI – pt. PARK DZIEJE Murowana Goślina – lipiec 2019 r.
IV. Organizacja widowiska historyczno – militarnego, w tym odtworzenia kawaleryjskiego boju - SZARŻA POD KROJANTAMI – 
2019, w dniu 01.09.2019 r. – Krojanty k. Chojnic (współpraca z Fundacją Szarża pod Krojantami), podczas uroczystości 
upamiętniających szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z dnia 1 września 1939 r.

Druk: NIW-CRSO 4



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 obronność państwa i działalność Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

ŚWIĘTO PUŁKOWE 17. PUŁKU UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH Gniezno –11 maja 2019 r.
Święto 17 Pułku  Ułanów, po-łączone z 
uroczystością wręczenia historycznej repliki 
sztandaru 3./17. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia Polski 
Klub Kawaleryjski. Tegoroczne Święto 
Pułkowego odbyło się wyjątkowo nie w Lesznie, 
a w Gnieźnie, ponieważ pułk powstał w styczniu 
1919 r. w Gnieźnie, gdzie stacjonował do 1921 
roku, uczestniczył w tym czasie w działaniach 
zarówno związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim, jak i z wojną polsko-bolszewicką. 
Natomiast później, do roku 1939 został prze-
niesiony i stacjonował w Lesznie.

94.99.Z 0,00 zł

2

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

III - RAJD KONNY SZLAKIEM 3. PUŁKU UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH, na trasie Gniezno, 
Trzemeszno, Mogilno, Żnin, Łabiszyn, Szubin - 03
-07.06.2019 r.
Statutowe działania PKK, Statutowe działania 
PKK, oddanie czci powstańcom wielkopolskim, 
kultywowanie tradycji 3./17. Pułku Ułanów 
Wlkp., wychowanie patriotyczne dzieci i 
młodzieży różnych placówek oświaty, 
propagowanie tradycji Powstania 
Wielkopolskiego. Udział w trzydniowym, 120 
km. rajdzie konnym z Gniezna do Szubina, trasą 
frontu północnego Powstania Wielkopolskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnego 
wymiaru przedsięwzięcia. We wszystkich 
miejscowościach wykonany został dynamiczny 
pokaz umiejętności kawaleryjskich przez 
ułanów, którzy zaprezentowali walkę lancą i 
szablą oraz przedstawiona został historia 
Powstania Wielkopolskiego i 17. Pułku Ułanów.

94.99.Z 0,00 zł

3

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

Organizacja widowiska historyczno – 
militarnego, w tym odtworzenia kawaleryjskiego 
boju - SZARŻA POD KROJANTAMI – 2019, w dniu 
01.09.2019 r. – Krojanty k. Chojnic (współpraca z 
Fundacją Szarża pod Krojantami), podczas 
uroczystości upamiętniających szarżę 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich pod Krojantami z dnia 1 
września 1939 r. Upamiętnienie rocznicy boju 18
 Pułku Ułanów Pomorskich z 1939 r. pod 
KROJANTAMI i obchody 80 rocznicy Kampanii 
Wrześniowej 1939 roku.
Widowisko stanowiły dwie inscenizacje: 
pierwsza pt. „Kawaleryjska powinność – Szarża 
18 Pułku Ułanów Pomorskich w dniu 1 września 
1939 r.” pierwszej w II Wojnie Światowej szarży 
kawalerii polskiej - pod Krojantami.
Druga inscenizacja  pt. „Współczesne Polskie Siły 
Zbrojne. Szarża kawalerii zmotoryzowanej, 
pancernej i powietrznej”.
Uczestników: ok. 400. Widowisko zgromadziło 
blisko 25 tysięcy widzów.

94.99.Z 0,00 zł

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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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) 136 328,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 135 178,35 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 150,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. 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: 135 178,35 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 150,00 zł

2.4. Z innych źródeł 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 5 686,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 686,00 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: 163 362,99 zł 5 686,00 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

142 086,25 zł 5 686,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 WYKONANIE ŚRODKA TRWAŁEGO - polska taczanka kawaleryjska wz. 36. 5 686,00 zł

1 WYKONANIE ŚRODKA TRWAŁEGO - polska taczanka kawaleryjska wz. 36. 5 686,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

4 920,00 zł

130 258,35 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:

1 150,00 zł

0,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -6 907,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,29 zł

21 276,45 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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: 

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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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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

120 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

120 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

5 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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 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

5 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 Przygotowania sprzętu i 
udziału Oddziału Konnego 
PKK w barwach 3/17 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w 
składzie 7 kawalerzystów 
wraz z końmi, oraz 
organizacji koncertu muzyki 
patriotycznej, w ramach 
swoich działań statutowych, 
w dniu 29.12.2018 r. w 
Wirach k. Komornik, podczas 
obchodów 100-lecia 
Wybuchu  Powstania 
Wielkopolskiego.

Promowanie tradycji 
patriotycznych, proobronnych i 
propaństwowych w 
społeczeństwie.

Gminny Ośrodek Kultury w 
Komornikach

1 845,00 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)

2 Udział Oddziału Konnego 
PKK w barwach 3/17 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich 
podczas organizacji i 
realizacji projektu – II-go 
Rajdu Konnego szlakiem 
bojów 3/17 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w czasie 
Powstania Wielkopolskiego, 
organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej 
Oddz. w Poznaniu i Polski 
Klub Kawaleryjski.

Promowanie tradycji 
patriotycznych, proobronnych i 
propaństwowych w 
społeczeństwie.

Urząd Gminy w Gnieźnie 2 000,00 zł

3 Udział Oddziału Konnego 
PKK w barwach 3/17 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich 
podczas organizacji i 
realizacji projektu – II-go 
Rajdu Konnego szlakiem 
bojów 3/17 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w czasie 
Powstania Wielkopolskiego, 
organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej 
Oddz. w Poznaniu i Polski 
Klub Kawaleryjski.

Promowanie tradycji 
patriotycznych, proobronnych i 
propaństwowych w 
społeczeństwie.

Urząd Gminy w Szubinie 1 000,00 zł

4 Realizacja zadania w zakresie 
pokrycia kosztów 
wypożyczenia i transportu 
repliki broni do 
prezentowania w Gnieźnie, 
w ramach obchodów 101. 
Rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
organizowanego w dniu 28 
grudnia 2019 r., w Starym 
RATUSZU/filia MOK.

Promowanie tradycji 
patriotycznych, proobronnych i 
propaństwowych w 
społeczeństwie.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w 
Gnieźnie

243,00 zł

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

1 Udział Oddziału Konnego 
PKK w barwach 3/17 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich 
podczas organizacji i 
realizacji projektu – II-go 
Rajdu Konnego szlakiem 
bojów 3/17 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w czasie 
Powstania Wielkopolskiego, 
organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej 
Oddz. w Poznaniu i Polski 
Klub Kawaleryjski.

Promowanie tradycji 
patriotycznych, proobronnych i 
propaństwowych w 
społeczeństwie.

Instytut Pamięci Narodowej - 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Oddział w 
Poznaniu

4 920,00 zł

Druk: NIW-CRSO 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 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

MAREK DRAGAN 
LUB MIROSŁAW KRZEMIŃSKI I 
GRZEGORZ HETZIG - 2 CZŁ. 

ZARZĄDU
Data wypełnienia sprawozdania

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

2020-08-09
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