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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina STALOWA WOLA

Powiat STALOWOWOLSKI

Ulica HUTNICZA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość STALOWA WOLA Kod pocztowy 37-450 Poczta STALOWA WOLA Nr telefonu 519056407

Nr faksu E-mail korzystka.beata@e-bilans.pl Strona www www.aks-herakles.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-10-24

2015-03-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18077762500000 6. Numer KRS 0000399810

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

ANNA KOWALCZYK PREZES 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

ROBERT SIENKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY TAK

ARTUR CHYŁA CZŁONEK TAK

ROBERT OZGA CZŁONEK TAK

KLUB SPORTOWY "HERAKLES"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem działania Klubu Sportowego „Herakles”   jest  między 
innymi uprawianie sportu wyczynowego w różnych dyscyplinach , 
propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i 
osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców, 
prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków 
finansowych na działalność Klubu a także prowadzenie innych 
przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej. Współpraca z 
władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami o podobnych działaniach w 
kraju.
Celem działalności KS "HERAKLES" jest: 
a) Uprawianie sportu wyczynowego w różnych dyscyplinach. 
b) Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 
c) Zapewnienie czynnym członkom klubu opiekę trenersko - instruktorską i 
lekarską w czasie zawodów. 
d) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w akcjach 
propagujących rozwój kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki 
zdrowotnej. 
e) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, 
młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców naszego środowiska. 
f) Zarządzanie udostępnionymi obiektami sportowymi. 
g) Prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków 
finansowych na działalność Klubu. 
h) Prowadzenie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności 
statutowej.

Najbardziej rozwiniętą dyscypliną w Klubie jest kolarstwo.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

• Pozyskiwanie środków na cele statutowe, w tym środków materialnych i 
finansowych.
• Współpraca z mediami, instytucjami oraz innymi podmiotami 
gospodarczymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia oraz 
wykorzystanie technik marketingowych zgodnych z prawem.
• Wydawanie publikacji, w tym fonograficznych, multimedialnych oraz 
ulotek i innych z zakresu działań.
• Wspieranie działań promujących sport i zdrowy tryb życia.
• Samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia 
potrzebnych do realizacji celów statutowych.
• Organizacja czasu wolnego o charakterze sportowym i prozdrowotnym.
• Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
• Prowadzenie i wspieranie finansowe innych działań wspierających się w 
zakresie celów Stowarzyszenia.
• Organizacja i prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
• Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu otyłości oraz innych 
negatywnych skutków niezdrowego trybu życia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W ramach stowarzyszenia Herakles działa 10-osobowa sekcja kolarska – Voster Uniwheels Team, która jest kontynuacją 
amatorskiej grupy Voster Uniwheels Team. Jest to grupa seniorów (osoby powyżej 19 roku życia), która należy do kategorii elita, 
co umożliwia start w wyścigach w całej Polsce, zgodnie z Kalendarzem Polskiego Związku Kolarskiego. Sekcja Voster Uniwheels 
Team, jest jedyną profesjonalną grupą kolarską w Stalowej Woli i regionie oraz należy do grona zawodowej grupy kolarskiej UCI 
Continental Team zarejestrowanej w Szwajcarii. Jej członkowie od wielu lat uczestniczą w wyścigach kolarskich w Polsce. W 
związku z tym chcielibyśmy wykorzystać nasz potencjał, aby poprzez uczestnictwo w zawodach kolarskich w Polsce i na świecie 
promować miasto Stalowa Wola oraz tę dyscyplinę sportową w naszym regionie. 
Zakupiono zawodowy sprzęt kolarski w postaci 17 profesjonalnych rowerów tym 2 rowery czasowe , zakupiono sprzęt 
rowerowy dla 10 osobowej  grupy zawodników a także specjalistyczne odżywki. Grupa kolarska brała udział w 2 zgrupowaniach 
w Hiszpanii.
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 Zakup wysokiej klasy sprzętu kolarskiego umożliwiło właściwe przygotowanie do zawodów, zapewniło bezpieczeństwo oraz 
start w wyścigach. Jednolite stroje odznaczały zespół a umieszczone na nich oraz na samochodzie technicznym logo miasta 
Stalowa Wola promowało miasto i region podczas zawodów w Polsce i zagranicą. Natomiast udział w obozach szkoleniowo- 
treningowych, zapewniło profesjonalne przygotowanie do zawodów kolarskich.
Grupa kolarska brała czynny udział w treningach z kolarzami amatorami, prowadzonymi na terenie miasta Stalowa Wola i 
okolic. Organizowała spotkania z potencjalnymi zawodnikami, którzy chcieliby dołączyć do sekcji kolarskiej, promowała imprezy 
kolarskie poprzez media społecznościowe- Facebook, udzielała wywiadów mediom, promowanie  kolarstwa szosowego poprzez 
gadżety reklamowe, które od lat zyskuje na coraz większej popularności.
Grupa kolarska promowała sport jako zdrowy styl życia oraz reprezentowała Miasto Stalowa Wola zwane „Miastem Rowerów” 
w Polsce  i za granicą. Stalowa Wola nosi miano „Miasta Rowerów”, ponieważ niegdyś pracownicy tutejszej huty tłumnie 
dojeżdżali do pracy właśnie na dwóch kółkach. Nawet jeśli kolarze ścigali się w odległych częściach Polski i Europy, herb Stalowej 
Woli jest zawsze był widoczny na strojach zawodników.
Poprzez zakup profesjonalnego sprzętu, treningi pod okiem fachowców i specjalistów oraz udział w obozach szkoleniowo-
treningowych, zawodnicy podnosili swoje kwalifikacje sportowe oraz wydajnościowe. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu do 
wyścigów sezon kolarski dla sekcji Voster ATS Team, zakończył się  bardzo dobrym wynikiem:
Kryterium w Dzierżoniowie oraz „Ślężański Mnich”, podium Hellena Tour, wyścig Belgrade-Banjaluka, Visegrad 4 Bicycle Race, 
etapy Bałtyk-Karkonosze Tour, Małopolski Wyścig Górski, GP Doliny Baryczy oraz brąz mistrzostw Polski – to tylko niektóre 
wygrane zespołu ze Stalowej Woli. W sumie kolarze 37 razy stawali na podium, z czego 25 razy w wyścigach z kalendarza UCI. W 
ciągu sezonu odnotowali 11 zwycięstw, spośród których dwa to triumfy w wyścigach wieloetapowych.
Kolarze  ścigali się dużo poza Polską i zbierali kolejne punkty UCI. Kilka razy dostali „za swoje”. Największym sukcesem było na 
pewno zwycięstwo Pawła Franczaka w wyścigu Belgrade-Banjaluka z kategorią 2.1 oraz  triumf w klasykach wyszehradzkich. 
Podczas wyścigów w Polsce, wygrali Małopolski Wyścig Górski .
W ciągu sezonu ekipa meldowała się na wyścigach etapowych UCI 2.1 w Rumunii, w Kazachstanie, w Czechach, na Słowacji, w 
Serbii, a także w Chinach, gdzie kolarze startowali w Tour of Qinghai Lake (kat.HC). Bogaty kalendarz był również wypełniony 
startami w najważniejszych wyścigach na krajowym podwórku. Rok 2019 był trzecim sezonem zespołu z licencją Continental 
Team.

Wyścig Dookoła Słowacji dla większości zawodników zamyka sezon 2019. Wyjątkiem jest Szymon Krawczyk, który reprezentuje 
właśnie Polskę w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie Szosowym w Wielkiej Brytanii. 27 września Szymon wystąpił w wyścigu ze 
startu wspólnego w kategorii młodzieżowej.

Kolejnym rezultatem realizacji zadania było upowszechnianie sportu  rowerowego  w Stalowej Woli i regionie, zachęcanie do 
ich uprawiania poprzez akcje promocyjno- informacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych -ok. 3000 polubień na 
Facebook, udział w treningach z kolarzami amatorami.

W wyniku realizacja zadania: 
- zatrudniono dyrektora/sportowego,
- zatrudniono 10 zawodników do sekcji kolarskiej,
- zatrudniono menagera sekcji kolarskiej w ramach wolontariatu,
- zatrudnienie masażysty,
-zatrudnienie mechanika,
- zakupiono 17 profesjonalnych rowerów ,
- zakupiono sprzęt rowerowy: pedały, łańcuchy, owijki, wsporniki do kierownicy, korby, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, 
pancerze hamulcowe, kasety,
- udział w obozie szkoleniowo-treningowym w Hiszpanii przez 9 zawodników,
- udział w obozie szkoleniowo-treningowym w Polsce przez 10 zawodników,
- zakupiono odżywki dla 10 zawodników
- grupa kolarska w sezonie 2019, 37 razy stawali na podium, z czego 25 razy w wyścigach z kalendarza UCI. W ciągu sezonu 
odnotowali 11 zwycięstw, spośród których dwa to triumfy w wyścigach wieloetapowych.

Podsumowując rok i analizując wyścigi, w których walczyli kolarze Voster ATS Team, jednym z najważniejszych dla nich dni był z 
pewnością etap Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków z metą w Stalowej Woli. Dla zawodników zawsze szczególne są wyścigi 
bądź etapy „u siebie” – w miejscu, z którego pochodzą lub z którym są związani: zawsze w takich sytuacjach na mecie oczekuje 
rodzina, znajomi, a także przedstawiciele sponsorów i śledzący poczynania ekipy kibice. Dlatego zawodnikom mocno zależy, aby 
pokazać się z jak najlepszej strony.
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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)

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

15

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

a) Uprawianie sportu wyczynowego w różnych 
dyscyplinach. b) Propagowanie sportu wśród 
dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. c) Zapewnienie czynnym 
członkom klubu opiekę trenersko - instruktorską 
i lekarską w czasie zawodów. d) Współdziałanie z 
organizacjami pozarządowymi w akcjach 
propagujących rozwój kultury fizycznej i sportu 
oraz profilaktyki zdrowotnej. e) Kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru i osobowości 
dzieci, młodzieży szkolnej oraz ogółu 
mieszkańców naszego środowiska. f) Zarządzanie 
udostępnionymi obiektami sportowymi. g) 
Prowadzenie działalności gospodarczej celem 
uzyskania środków finansowych na działalność 
Klubu. h) Prowadzenie innych przedsięwzięć w 
celu realizacji działalności statutowej.

93.19.Z 54 052,90 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) 1 570 787,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 94 485,95 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 475 940,07 zł

d) przychody finansowe 59,25 zł

e) pozostałe przychody 301,83 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

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

1 73.11.Z

świadczenie przez KS Herakles na rzecz sponsora usług reklamowych, w szczególności:
eksponowanie logo sponsora w trakcie zawodów oraz na imprezach towarzyszącym 
zawodom,
uczestnictwo w akcjach reklamowych i promocyjnych organizowanych przez sponsora,
udział w imprezach organizowanych i wskazanych przez sponsora,
używanie nazwy-firmy sponsora w czasie udzielanych w prasie, radio, telewizji  i innych 
środkach masowego przekazu wywiadów i audycji, w kraju i zagranicą, udostępnianie 
wizerunku zawodników, trenerów i członków klubu w celach reklamy i promocji firmy i 
produktów sponsora, umieszczanie nazwy sponsora w nazwie Sponsorowanego, promowanie 
produktów sponsora we wszelkich mediach, promowanie produktów przez rozdawanie ulotek 
i materiałów informacyjnych w trakcie wyścigu

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 54 052,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 22 000,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 475 940,07 zł

2.4. Z innych źródeł 18 794,13 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 54 052,90 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: 1 510 787,58 zł 54 052,90 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

94 485,95 zł 54 052,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 organizacja czasu wolnego o charakterze sportowym-prowadzenie grupy kolarskiej, udział w 
wyścigach w kraju i zagranicą

54 052,90 zł

w 
tym:

0,00 zł

22 000,00 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:

0,00 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)

1 475 940,07 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 475 940,07 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

632,47 zł

163 158,78 zł

1 252 510,38 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 1 475 940,07 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

10 163,00 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

2 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

15 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 62 588,00 zł

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

62 588,00 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)  

2 104,06 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 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 62 588,00 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 62 588,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

2 500,00 zł

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

1 Program wspierania 
kolarstwa w Polsce pn. MSiT 
(MTB, Szosa, Tor)

wspieranie kolarstwa w Polsce Ministerstwo Sportu i Turystyki 22 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Kowalczyk Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Program wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa, 
Tor)

Ministerstwo Sportu i Turystyki 22 000,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-07
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