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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 JAROCIN

Powiat JAROCIŃSKI

Ulica HARCERSKA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość JAROCIN Kod pocztowy 63-200 Poczta JAROCIN Nr telefonu 48-515-097-315

Nr faksu E-mail tkw.jarocin@gmail.com Strona www www.parowozownia-jarocin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-05-08

2018-08-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30056710500000 6. Numer KRS 0000280107

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

Paweł Szymendera Prezes TAK

Tomasz Węsierski Wiceprezes TAK

Bartosz Ciesielski Sekretarz TAK

Julita Tomaszewska Skarbnik TAK

Robert Bocian 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

Jacek Cybiński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Fryderyk Mikołajczak Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Szałek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO KOLEI WIELKOPOLSKIEJ Z SIEDZIBĄ W JAROCINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem TKW jest podejmowanie działań polegających na:
1) prowadzeniu i inspirowaniu oraz wspieraniu działań i inicjatyw 
zmierzających do ochrony zabytków kolejnictwa i techniki wojskowej,
2) gromadzeniu eksponatów stanowiących podstawę działalności o 
charakterze muzealno-wystawienniczej,
3) ratowaniu i zachowaniu materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa 
kolejowego, jako elementu tożsamości narodowej,
4) prowadzeniu form działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej 
popularyzujących wiedzę o kolejnictwie oraz wspierających jego rozwój,
5) rozpowszechnianiu nowych form spędzania wolnego czasu,
6) popularyzacji kultury z wykorzystaniem infrastruktury pokolejowej, 
7) popularyzacji turystyki kolejowej przez organizowanie i prowadzenie 
ruchu kolejowego,
8) naprawie i utrzymywaniu sprawności technicznej taboru, urządzeń i 
infrastruktury kolejowej,
9) tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji umożliwiającej opracowywanie 
materiałów służących propagowaniu historii kolei i jej powiązań z 
Wojskiem Polskim, 
10) ochronie i rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych pod działania 
lokalnych kolei turystycznych i kolei drezynowych, 
11) organizacji i promocji wolontariatu, 
12) podnoszeniu kwalifikacji członków TKW, wolontariuszy oraz 
podmiotów współpracujących w zakresie techniki kolejowej,
13) prowadzeniu działań na rzecz odbudowy szlaków kolejowych lub 
tworzenia ich śladami ścieżek rowerowych, celem rozwoju turystyki i 
uatrakcyjnienia regionu,
14) włączaniu osób starszych i młodzieży w działalność Stowarzyszenia,
15) prowadzeniu działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w 
zakresie modelarstwa kolejowego, 
16) upowszechnianiu kultury i sztuki,
17) propagowaniu działalności Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele, o których mowa w pkt. 9 TKW realizuje w ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego poprzez:
1) współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi 
przewoźnikami kolejowymi, zarządami kolei użytku publicznego i 
niepublicznego, Wojskiem Polskim, organami administracji państwowej i 
samorządowej, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, 
izbami pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym zakresie 
działania,
2) renowację, naprawę, utrzymanie i eksploatację taboru, urządzeń oraz 
infrastruktury kolejowej,
3) tworzenie i prowadzenie placówek muzealnych, izb pamięci oraz 
ścieżek edukacyjnych, 
4) zachowanie historycznych profesji i dziedzin rzemiosła kolejarskiego, 
5) uświadamiania społeczeństwa, co do potrzeby ratowania dziedzictwa 
narodowego,
6) wsparcie techniczne i organizacyjne podmiotów współpracujących z 
TKW,
7) organizację szkoleń, kursów i seminariów dla członków TKW, 
wolontariuszy oraz podmiotów współpracujących w zakresie renowacji, 
naprawy, utrzymania i eksploatacji taboru, urządzeń i elementów 
infrastruktury kolejowej,
8) aktywizację społeczeństwa przez uczestnictwo w kulturze,
9) organizację i wykonywanie przejazdów kolejowych, 
10) prowadzenie działalności oświatowej, informacyjnej i wydawniczej, 
propagującej cele i przedsięwzięcia TKW, 
11) współdziałanie członków TKW, 
12) działanie na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych a także 
zagrożonych zwolnieniem z pracy kolejarzy,
13) wspieranie członków TKW w działalności społecznej, 
14) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za 
granicą, których cele są wspólne z celami TKW, 
15) inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom 
realizującym cele wspólne TKW, 
16) organizację i współudział w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach, 
szkoleniach i zebraniach dyskusyjnych,
17) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów TKW.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej skupiała się wokół ratowania i ochrony zabytków kolejowych, prowadzenia 
stworzonego przez siebie Muzeum Parowozownia Jarocin oraz propagowania historii kolejnictwa, upowszechniania tradycji 
kolejarskich i idei wolontariatu. W 2021 roku głównymi działaniami podjętymi przez TKW było:
- organizacja otwartych warsztatów konserwatorskich z wolontariuszami, 
- przeprowadzenie zajęć instruktażowych dla wolontariuszy, z zakresu naprawy i renowacji zabytkowego taboru kolejowego,
- wykonanie 1 etapu prac przy renowacji parowozu TKt48-185 (produkcji polskiej), przyczepy drezyny PWM5 (produkcji 
polskiej) oraz wagonu towarowego serii Kdn (produkcji amerykańskiej),
-  prace porządkowe terenu Muzeum Parowozownia Jarocin i dostosowanie go wraz ze zdegradowaną infrastrukturą do celów 
wystawienniczo-muzealnych,
- naprawa poszycia przeciekającego dachu parowozowni,
- na bazie zakupionego urządzeń specjalistycznych do renowacji taboru, stworzone zostało stworzone profesjonalne zaplecze 
techniczne, niezbędne przy prowadzeniu prac konserwatorskich, 
- uratowanie przed złomowaniem, a następnie przetransportowanie do Muzeum Parowozownia Jarocin dwóch zabytkowych 
platform kolejowych z miejscowości Regny,
- organizacja szeregu wydarzeń kulturalnych, takich jak Drzwi otwarte w Muzeum Parowozownia Jarocin oraz Dzień Kolejarza w 
MPJ, pozwoliły uczestnikom wydarzeń zapoznać się ze specyfiką prac konserwatorskich oraz historią kolejnictwa,
- zintegrowanie mieszkańców wokół projektu projektu pożytku publicznego, umożliwiło im pozostawienie własnego wkładu w 
zachowanie dziedzictwa kolejowego dla następnych pokoleń, zmniejszenie zjawiska wyłączenia społecznego.
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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)

Uratowano 2 zabytkowe pojazdy, przeprowadzono renowację 3 sztuk taboru kolejowego

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

850

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Renowacja trzech zabytkowych pojazdów 
kolejowych w ramach ogólnodostępnych 
warsztatów konserwatorskich tj. parowozu 
TKt48-185 (produkcji polskiej), przyczepy 
drezyny PWM5 (produkcji polskiej) oraz wagonu 
towarowego serii Kdn (produkcji 
amerykańskiej). Realizacja zadania pozwoliła 
doposażyć i rozbudować dotychczasowy 
warsztat konserwatorski. Dotychczas 
zdecydowana większość prac była wykonywana 
ręcznie lub przy pomocy elektronarzędzi, co 
bardzo wydłużało proces odrestaurowywania 
taboru i nie dawało takich efektów jak użycie 
oczyszczarki strumieniowo-ściernej.

94 99 Z 886,70 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) 116 333,27 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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Uratowanie przed złomowaniem dwóch 
platform kolejowych i ich transport na 
samochodowym zestawie niskopodwoziowym 
do Muzeum Parowozownia Jarocin. Oba 
eksponaty są jedynymi zachowanymi 
egzemplarzami w naszym kraju. Pierwsza z nich 
to dawny wagon węglarka - przystosowany w 
okresie drugiej wojny światowej do roli ciężkiej 
platformy dwuosiowej. Drugi z wagonów to 
platforma typu Ulm, która dotąd nie została 
zachowana w żadnym muzeum na cele 
wystawiennicze. Oba pojazdy po przewiezieniu 
do Jarocina zostały rozładowane i są 
eksponowane na terenie muzeum.

94 99 Z 2 599,00 zł

3

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

Organizacja Drzwi otwartych i Dnia Kolejarza w 
Muzeum Parowozownia Jarocin. Wydarzenia te 
są okazją do przyjrzenia się pracom 
konserwatorskim przy taborze, postępom przy 
rewitalizacji zdegradowanego terenu 
lokomotywowni oraz zapoznaniem się z 
obszernymi zbiorami muzeum. W trakcie imprez 
uczestnicy są uświadamiani w kwestii potrzeby 
ratowania naszego dziedzictwa kulturowego, 
szacunku do dorobku poprzednich pokoleń oraz 
roli jaką odegrała kolej w historii kraju i dziejach 
jego narodu. W przypadku dzieci i młodzieży 
pozwala to w sposób empiryczny przyswoić 
wiedzę techniczną i historyczną.

94 99 Z 0,00 zł
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3 485,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 60 000,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 116 333,27 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 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 52 847,57 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 485,70 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

1 Ratowanie i renowacja zabytków kolejnictwa 3 485,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

42 000,00 zł

18 000,00 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:

1 360,00 zł

5 987,57 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

45 000,00 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:  6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66 326,89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 50 006,38 zł 3 485,70 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

50 006,38 zł 3 485,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakup rusztowania do renowacji taboru 886,70 zł

2 Usługa dźwigowa - załadunek platform w Regnach 1 000,00 zł

3 Transport zabytkowych platform z Regn do Jarocina 1 599,00 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

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
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20 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)

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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

50 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

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

11 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)

nie dotyczy

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)

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) 

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

1 Historia koleją się toczy Ratowanie i popularyzacja 
dziedzictwa kolejowego

Gmina Jarocin 10 000,00 zł

2 Historia koleją się toczy Ratowanie i popularyzacja 
dziedzictwa kolejowego

Powiat Jarociński 8 000,00 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

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

1 Historia koleją się toczy Ratowanie i popularyzacja 
dziedzictwa kolejowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

42 000,00 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

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)

nie dotyczy

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

organizacji

Paweł Szymendera- Prezes
Bartosz Ciesielski - Sekretarz 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

1 Powiat Jarociński 1
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