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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina 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 VICE PREZES ZARZĄDU TAK

GRZEGORZ HETZIG SKARBNIK ZARZADU TAK

MARCIN KURAŚ SEKRETARZ ZARZĄDU NIE

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

LESŁAW PILC PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

NIE

KAROL MODRZEJEWSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

NIE

MARCIN TOBOLSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

NIE

POLSKI KLUB KAWALERYJSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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. 
Celem Klubu jest w szczególności: 
1. Realizacja postanowień zawartych w paragrafie § 1. niniejszego 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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Realizacja celów Klubu:
1. Dobór kandydatów na członków Klubu w celu wykształcenia z nich 
predysponowanej grupy ochotników do pełnienia funkcji w Honorowym 
Szwadronie Kawalerii RP; 
2. Pozyskiwanie, selekcja i przygotowywanie młodzieży przedpoborowej 
oraz poborowej do służby wojskowej zwłaszcza w Szwadronie Kawalerii 
Wojska Polskiego; 
3. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, a także 
podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich i 
kawaleryjskich członków Klubu na kursach i obozach szkoleniowych; 
4. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność i osiąganie celów 
statutowych; 
5. Tworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie Klubu; 
6. Kształtowanie silnych więzi koleżeńskich zarówno pomiędzy członkami 
Klubu jak i pomiędzy członkami Klubu a weteranami broni jezdnych II 
Rzeczypospolitej, oraz jednostek kawaleryjskich i kawalerii pancernej 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemnego z lat 
1939 - 1945; 
7. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony 
Narodowej, w tym Szwadronem Kawalerii Wojska Polskiego oraz innymi 
jednostkami, głównie z brygadami kawalerii pancernej, powietrznej i 
innymi jednostkami, które przejęły tradycje pułków broni jezdnych II 
Rzeczypospolitej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa 
Podziemnego z lat 1939 – 1945, w celu promowania i krzewienia tradycji 
kawaleryjskich we współczesnym Wojsku Polskim oraz społeczeństwie 
polskim.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Udział i współorganizacja świąt państwowych i wojskowych (na terenie Polski – rejony działania poszczególnych  Oddziałów 
Terenowych PKK) z okazji:
• ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - 03. 05 2021 r.; 
• ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 15.08.2021 r.;  
• ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  11 LISTOPADA - 11.11.2021 r. 

A ponadto Polski Klub Kawaleryjski realizował, współorganizował lub uczestniczył w szeregu przedsięwzięciach i wydarzeniach 
patriotyczno - kawaleryjskich i religijnych, takich jak:
- OBCHODY 102-LECIA POWSTANIA 17. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH – 06 stycznia 2021 r. – Gniezno;

- 200. ROCZNICA ŚMIERCI BOHATERA SPOD SOMOSIERRY PŁK. JANA KOZIETULSKIEGO – 03.02.2021 r. – Belsk Duży;
TURNIEJ STRZELECKI DLA ŚRODOWISK KAWALERYJSKICH Z BRONI HISTORYCZNEJ O PISTOLET PŁK. JANA HIPOLITA 
KOZIETULSKIEGO – 21.02.2021 r. – Racibórz;

- OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” – 01.03.2021 r. – rejony działania Oddziałów Terenowych 
PKK na te-renie kraju;

- PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AMATORSKIEGO, KRÓTKOMETRAŻOWEGO FILMU O DZIAŁANIACH ŻOŁNIERZY 5 WILEŃSKIEJ 
BRYGADY AK NA ZIEMI SUSKIEJ W 1946 R. – 01.03. 2021 r. – Susz;
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODDZIAŁU TERENOWEGO PKK IM. 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK „MAJORA ŁUPASZKI” – 2021 r.:
W 2021 roku Oddział wziął udział w przedsięwzięciach patriotycznych i religijnych na terenie Gminy Susz i okolic. 
Z okazji rocznic i obchodów wystawiał warty honorowe w miejscach pamięci. 
1. 01.08.2021 r. - warta pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Suszu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 
1 listopada 2021 r. w dniu Wszystkich Świętych.
2. 18 lipca 2021 r. - udział na planie filmowym w skan -senie w Olsztynku w realizacji filmu dokumentalnego „Pseudonim Lufa” 
na zaproszenie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych GRYF z Kosza-lina. Premiera 25.12.2021 r.
3. 09.10.2021 r. – udział na planie film. w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego – Nowa Sucha w realizacji 
filmu doku-mentalnego Telewizji Polskiej „Lidia Lwow-Eberle. Pro Memoria”.
4. 18.09.2021 r. udział w wydarzeniu Międzypokoleniowym - Spotkanie z Tradycją Warmii i Mazur na Zamku Szymbarku koło 
Iławy – przygotowane stoiska historycznego.
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5. 23.11.2021 r. na ręce Naczelnika Poczty Polskiej w Suszu pana Krystiana Sztybóra członkowie oddziału przekazali 
własnoręcznie wykonane przez uczniów szkoły kartki pocztowe ze słowami uznania i podziękowania dla żołnierzy 
zaprzyjaźnionej ze szkołą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy w tej chwili pełnią służbę na granicy polsko – 
białoruskiej.

- AKCJA „SPRZĄTAMY GROBY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH VOL.9” – 15.05. 2021 r. – Poznań - Udział członków OT PKK im. 7 
PSK w akcji porządkowania grobów Powstańców Wielkopolskich na terenie cmentarzy w Poznaniu oraz okolic.

- DEFILADA KAWALERYJSKA Z OKAZJI ŚWIĘTA PUŁKOWEGO 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich – 11 czerwca 2021 r. – Leszno - 
Organizacja i wystawienie konnego 33 osobowego od-działu ułanów i dwoma ta-czankami do przemarszu przez Leszno. 
Wymarsz z ośrodka agroturystycznego na Gronowie przez całe miasto na rynek w Lesznie, gdzie odbyła się uroczystość wraz z 
defiladą kawalerii. Przemarsz na teren jednostki wojskowej (1. Leszczyńskiego dywizjonu 4. pplot.), gdzie złożono kwiaty pod 
pomnikiem poległych z 1920 r.

- UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTA BRYGADOWEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ – 2 lipca 2021 r. – Międzyrzecz - 
Udział delegacji OT PKK im. 17 PUWlkp. w święcie brygadowym, w głównej uroczystości i defiladzie pododdziałów Brygady.

- ŚWIĘTO PUŁKU 4-TEGO UŁANÓW ZANIEMEŃSKICH – 04.07.2021 r. – Warszawa - W dniu 4.07.2021 r. OT PKK im. 4 Pułku 
Ułanów Zaniemeńskich, Fundacja wzięli udział w uroczystościach Święta Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich zorganizowanych 
przez Rodzinę Pułkową. Uczestnicy wzięli udział we Mszy Św. w Katedrze Polowej WP oraz złożeniu wiązanek kwiatów pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Na Cmentarzu na Powązkach zapalono symboliczne znicze na grobach oficerów i ułanów 4 
Pułku.

- ŚWIĘTO FUNDACJI „ODDZIAŁ KAWALERII OCHOTNICZEJ IM. PUŁKU 4-EGO UŁANÓW ZANIEMEŃSKICH” – 10.07-11.07.2021 r. – 
Blachownia 

- ZAWODY STRZELECKIE ODDZIAŁU TERENOWEGO 17. PUŁKU UŁANÓW WLKP. – 28.08.2021 r. – Wójcin k. Kluczborka - 
Organizacja i wykonanie widowiska, pokazów władania lanca i szablą oraz przejażdżki na koniach dla dzieci. Ponadto 
przeprowadzono krótką pre-lekcję o 17. Pułku Ułanów.

- ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ W 101 ROCZNICĘ BITWY POD KOMAROWEM – 27-29 sierpnia 2021 r. – Wola Śniatycka-Komarów 
- Upamiętnienie 101 – nej rocznicy bitwy pod Koma-rowem. Widowisko historyczne połączone z uroczystościami patriotyczno – 
religijnymi.
W dniach 27-29.08.2021 r. przedstawiciele PKK wzięli udział (pieszo i konno) w ob-chodach 101 rocznicy bitwy pod Komarowem 
(31 sierpnia 1920 roku), w której polska 1 Dywizja Jazdy pokonała bolszewicką 1 Armię Konną. 28.08.2021 r. na polu bitwy 
odbyły się ćwiczenia przed inscenizacją, połączone z kręceniem filmu, a także uroczysta msza święta i capstrzyk ku czci poległych 
ułanów na cmentarzu w Komarowie. 29.08.2021 r. miała miejsce uroczysta defilada pododdziałów kawalerii z udziałem za-
proszonych gości i publiczności. Inscenizacja bitwy została odwołana ze względów bezpieczeństwa ludzi i koni - opady deszczu i 
rozmokły grunt na polu bitwy.

- UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE POD POMNIKIEM UPAMIĘTNIAJĄCYM SZARŻĘ 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH POD KROJANTAMI 
Z DNIA 1 WRZEŚNIA 1939 R. – 05.09.2021 r. – Krojanty k. Chojnic - Upamiętnienie rocznicy boju 18 Pułku Ułanów Pomorskich z 
1939 r. pod KROJANTAMI i obchody 82 rocznicy Kampanii Wrześniowej 1939 roku. W dniu 5 września br. oddano cześć 
bohaterom szarży pod Krojantami z 18 Pułku Ułanów Pomorskich podczas uroczystej polowej mszy świętej przy Pomniku 18 
Pułku Ułanów niedaleko Krojant. Delegacje oficjalne złożyły wiązanki kwiatów przy obelisku upamiętniającym bój kawalerzystów 
z 1939 r.

- WSPÓŁORGANIZACJA WYSTAWY O 17. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W MUZEUM W GOSTYNIU – 23.10.2021 r. – Gostyń 
- Współorganizacja i otwarcie wystawy czasowej na pamiątkę 102 rocznicy zwycięskiej Wojny 1920 r. z Bolszewikami i powstania 
oraz walk 3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, prezentującej umundurowanie oraz ikonografię przedstawiającą historię 17. Pułku 
Ułanów od 1919 roku do współczesności – z eksponatami i pamiątkami kompanii rozpoznawczej 17 BZ z Międzyrzecza oraz OT 
PKK 17 PUWlkp. kultywujących tradycję Pułku z Leszna.

- OBCHODY 103 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – 28.12.2021 r. – obchody rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w Gnieźnie i Poznaniu oraz Krotoszynie - Upamiętnienie zwycięskiego powstania poprzez udział członków PKK 
OT im. 17 PUW oraz OT im. 25 PUWlkp.

- BUDOWA POMNIKA CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ W KOMAROWIE – PKK na podstawie podpisanego partnerstwa 
ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” w zakresie wspólnych działań nad projektem – realizacja ciągła w 2021 r. - Zarząd 
PKK w porozumienia ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod Koma-rowem”, realizował w 2021 r. następujące przedsięwzięcia:
1. Opracowano i złożono Wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP pod nazwą „Budowa punktu widokowego 
z platformą widokową i pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Etap I–VI”, w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem – PKK 
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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)

NIE DOTYCZY

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

10000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

jako OPP, otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa, w kwocie 700.000,00 zł.
2. Podpisano umowę na realizację Pomnika z Firmą Budowlaną z Zamościa w dniu 12.052021 r.  - zrealizowano wszystkie punkty 
umowy – Budowy Pomnika w 2021 r. i złożono stosowne sprawozdanie do KPRM.
3. Rozpoczęto - PKK jako współinwestor, wraz ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”, w dn. 12.05.2021 roku, pierwszy 
etap realizacji budowy Pomnika Kawalerii w Komarowie – Wolicy Śniatyckiej. 
4. Realizowano w imieniu Komitetu Budowy Pomnika w Komarowie działania pozyskiwania środku ze źródeł publicznych oraz 
udostępnienie możliwości PKK, jako Organizacja Pożytku Publicznego, na realizację tego ważnego dla historii Polski i oręża 
polskiego – patriotycznego projektu, czyli zbierania środków z tytułu odliczenia od dochodu 1 procenta na „Pomnik Kawalerii”– 
przekazując zebraną w 2021 r. sumę na konto Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

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

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

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AMATORSKIEGO, 
KRÓTKOMETRAŻOWEGO FILMU O DZIAŁANIACH 
ŻOŁNIERZY 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK NA ZIEMI 
SUSKIEJ W 1946 R. – 01.03. 2021 r. – Susz.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODDZIAŁU 
TERENOWEGO PKK IM. 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY 
AK „MAJORA ŁUPASZKI” – 2021 r.:
W 2021 roku Oddział wziął udział w 
przedsięwzięciach patriotycznych i religijnych na 
terenie Gminy Susz i okolic. 
Z okazji rocznic i obchodów wystawiał warty 
honorowe w miejscach pamięci. 
1. 01.08.2021 r. - warta pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza w Suszu z okazji rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 1 
listopada 2021 r. w dniu Wszystkich Świętych.
2. 18 lipca 2021 r. - udział na planie filmowym w 
skan -senie w Olsztynku w realizacji filmu 
dokumentalnego „Pseudonim Lufa” na 
zaproszenie Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych GRYF z Kosza-lina. Premiera 
25.12.2021 r.
3. 09.10.2021 r. – udział na planie film. w 
Muzeum Architektury Drewnianej Regionu 
Siedleckiego – Nowa Sucha w realizacji filmu 
doku-mentalnego Telewizji Polskiej „Lidia Lwow-
Eberle. Pro Memoria”.
4. 18.09.2021 r. udział w wydarzeniu 
Międzypokoleniowym - Spotkanie z Tradycją 
Warmii i Mazur na Zamku Szymbarku koło Iławy 
– przygotowane stoiska historycznego.
5. 23.11.2021 r. na ręce Naczelnika Poczty 
Polskiej w Suszu pana Krystiana Sztybóra 
członkowie oddziału przekazali własnoręcznie 
wykonane przez uczniów szkoły kartki pocztowe.

94.99.Z 0,00 zł
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2

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

DEFILADA KAWALERYJSKA Z OKAZJI ŚWIĘTA 
PUŁKOWEGO 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich – 
11 czerwca 2021 r. – Leszno - Organizacja i 
wystawienie konnego 33 osobowego od-działu 
ułanów i dwoma ta-czankami do przemarszu 
przez Leszno. Wymarsz z ośrodka 
agroturystycznego na Gronowie przez całe 
miasto na rynek w Lesznie, gdzie odbyła się 
uroczystość wraz z defiladą kawalerii. Przemarsz 
na teren jednostki wojskowej (1. Leszczyńskiego 
dywizjonu 4. pplot.), gdzie złożono kwiaty pod 
pomnikiem poległych z 1920 r.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE POD POMNIKIEM 
UPAMIĘTNIAJĄCYM SZARŻĘ 18 PUŁKU UŁANÓW 
POMORSKICH POD KROJANTAMI Z DNIA 1 
WRZEŚNIA 1939 R. – 05.09.2021 r. – Krojanty k. 
Chojnic - Upamiętnienie rocznicy boju 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich z 1939 r. pod KROJANTAMI i 
obchody 82 rocznicy Kampanii Wrześniowej 
1939 roku. W dniu 5 września br. oddano cześć 
bohaterom szarży pod Krojantami z 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich podczas uroczystej polowej 
mszy świętej przy Pomniku 18 Pułku Ułanów 
niedaleko Krojant. Delegacje oficjalne złożyły 
wiązanki kwiatów przy obelisku 
upamiętniającym bój kawalerzystów z 1939 r.
AKCJA „SPRZĄTAMY GROBY POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH VOL.9” – 15.05. 2021 r. – 
Poznań - Udział członków OT PKK im. 7 PSK w 
akcji porządkowania grobów Powstańców 
Wielkopolskich na terenie cmentarzy w Poznaniu 
oraz okolic.

OBCHODY 103 ROCZNICY WYBUCHU 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – 28.12.2021 r.

94.99.Z 0,00 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

5.2. 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

3

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

WSPÓŁORGANIZACJA WYSTAWY O 17. PUŁKU 
UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W MUZEUM W 
GOSTYNIU – 23.10.2021 r. – Gostyń - 
Współorganizacja i otwarcie wystawy czasowej 
na pamiątkę 102 rocznicy zwycięskiej Wojny 
1920 r. z Bolszewikami i powstania oraz walk 
3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 
prezentującej umundurowanie oraz ikonografię 
przedstawiającą historię 17. Pułku Ułanów od 
1919 roku do współczesności – z eksponatami i 
pamiątkami kompanii rozpoznawczej 17 BZ z 
Międzyrzecza oraz OT PKK 17 PUWlkp. 
kultywujących tradycję Pułku z Leszna.

BUDOWA POMNIKA CHWAŁY KAWALERII I 
ARTYLERII KONNEJ W KOMAROWIE – PKK na 
podstawie podpisanego partnerstwa ze 
Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” w 
zakresie wspólnych działań nad projektem – 
realizacja ciągła w 2021 r. - Zarząd PKK w 
porozumienia ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod 
Koma-rowem”, realizował w 2021 r. następujące 
przedsięwzięcia:
1. Opracowano i złożono Wniosek do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów RP pod nazwą „Budowa 
punktu widokowego 
z platformą widokową i pomnikiem Chwały 
Kawalerii i Artylerii Konnej. Etap I–VI”, w Wolicy 
Śniatyckiej pod Komarowem – PKK jako OPP, 
otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa, w 
kwocie 700.000,00 zł.
2. Podpisano umowę na realizację Pomnika z 
Firmą Budowlaną z Zamościa w dniu 12.052021 
r.  - zrealizowano wszystkie punkty umowy – 
Budowy Pomnika w 2021 r. i złożono stosowne 
sprawozdanie do KPRM.

94.99.Z 0,00 zł
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6 304,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 700 000,00 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) 900 219,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 304,60 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 893 914,68 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13 541,37 zł

2.4. Z innych źródeł 180 373,31 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 6 304,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

700 000,00 zł

0,00 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:

6 300,00 zł

5 610,37 zł

0,00 zł

1 631,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  9



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 304,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 304,60 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: 892 843,99 zł 6 304,60 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

995,81 zł

891 848,18 zł 6 304,60 zł

1 Środki przekazano na Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie. 1 630,00 zł

2 środki przeznaczono na wykonanie na wykonanie kompletu uprzęży trójkonnej dla zaprzęgu 
taczanki wz. 36 – kawaleryjskiego pojazdu konnego.

4 674,60 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  10



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

125 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: 

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  11



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)

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  12



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)

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

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)

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

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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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)

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

1 BUDOWA PUNKTU 
WIDOKOWEGO Z 
PLATFORMĄ WIDOKOWĄ I 
POMNIKIEM CHWAŁY 
KAWALERII I ARTYLERII 
KONNEJ. ETAP I-VI.

Efektem bezpośrednim budowy 
I,II,III,V etapu było wykonanie 
całości pomnika w zakresie 
elementów betonowych bez 
skrzydeł husarskich (IV etap), 
płyt ze znakami pułków (etap 
VI).
Etapy I-VI były częścią prac 
pozwalających zamknąć prace w 
ziemi czyli fundamentowe oraz 
pozostałe co umożliwiło 
wykonanie zwieńczenia w 
postaci skrzydeł i płyty ze 
znakami pułków. Rozpoczęcie 
tych prac umożliwiło budowę i 
zakończenie oraz odsłonięcie 
Pomnika  w dniu 28 sierpnia 
2022 r.

Prezes Rady Ministrów 700 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

MAREK DRAGAN - PREZES 
ZARZĄDU PKK Data wypełnienia sprawozdania
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