
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina SZKLARSKA PORĘBA

Powiat KARKONOSKI

Ulica JAKUSZYCE Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość SZKLARSKA 
PORĘBA

Kod pocztowy 58-580 Poczta SZKLARSKA PORĘBA Nr telefonu 693252000

Nr faksu 757173338 E-mail 
romane2@poczta.onet.pl

Strona www www.bieg-piastow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-05-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 23025686200000 6. Numer KRS 0000102760

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

Dariusz Serafin Wiceprezes TAK

Zygmunt Bobowski Prezes TAK

Maciej Pawłowski Wiceprezes TAK

Kaja Sznajdrowicz Członek Zarządu TAK

Leszek Wyspiański Członek Zarządu TAK

Dorota Dziadkowiec-
Michoń

Członek Zarządu TAK

Marek Chromicz 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)

"BIEG PIASTÓW"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) prowadzenie  działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na 
rzecz swoich członków w sferze zadań publicznych w zakresie 
popularyzacji i rozwoju narciarstwa biegowego i biathlonu oraz innych 
form sportu i szeroko rozumianej turystyki i  rekreacji,- Stowarzyszenie w 
2014r. było organizatorem/współorganizatorem 15 imprez 
sportowych/rekreacyjnych. Imprezy były przygotowywane pod kątem 
zachęcenia turystów do uprawiania sportu, zwłaszcza, że każdy, który 
ukończył bieg otrzymywał medal. Imprezy rozgrywane były na różnych 
dystansach,w związku  z czym każdy miał możliwość wypróbowania 
swoich sił. Imprezy były organizowane zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Dodatkowo w 2014r. Stowarzyszenie Bieg Piastów po raz pierwszy 
zorganizowało Dziecięcą Akademię Biegową. Stowarzyszenie zapewniło 
uczestnikom narty oraz wykwalifikowanych instruktorów, którzy uczyli 
młodsze dzieci jazdy na nartach.

2) organizowanie i rozwijanie kwalifikowanego narciarstwa biegowego, 
biathlonu, uprawianych przez zawodników posiadających status 
zawodników profesjonalnych oraz amatorów, a także popieranie różnych 
form sportu i aktywnego wypoczynku.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Kusztal Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janusz Rodziewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Walter Judka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację masowej imprezy narciarstwa biegowego pn. „Bieg Piastów 
" 
2) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców 
zawodowych lub amatorów oraz innych imprez rekreacyjnych
3) bieżące utrzymywanie i modernizowanie oraz tworzenie nowej 
infrastruktury - obiektów, tras narciarstwa biegowego i biathlonu oraz 
letnich tras rowerowych i biegowych.
4) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
a) działalności wydawniczej,
b) działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi,  
c) budowy i działalności obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub 
obiektów sportowych halowych (otwartych,  zamkniętych lub 
zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), 
d) wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
e) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
f) zarządzania i zapewnienia pracowników do obsługi obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, 
g) działalności wspomagającej transport lądowy, 
h) pozostałej działalności w zakresie organizowania, promowania i 
zarządzana letnimi i zimowymi imprezami sportowymi i rekreacyjnymi,
i) reklamy,
j) wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr 
materialnych,
k) działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zieleni.
5) wspieranie rozwoju narciarstwa biegowego, biathlonu oraz innych form 
sportu, turystyki i rekreacji,
6) propagowanie i upowszechnianie turystyki i  rekreacji - letniej i zimowej 
we wszystkich jej formach,
7) prowadzenie działalności na rzecz młodzieży szkolnej i akademickiej 
oraz osób niepełnosprawnych,
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
9) promocję zdrowia,
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
12) promocję aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) promocję na rzecz aktywnego trybu życia osób w wieku emerytalnym,
14) promocję turystyki i krajoznawstwa,
15) wspieranie inicjatyw proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony 
 dziedzictwa przyrodniczego,
16) i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
17) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i  współpracy między społeczeństwami,
18) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
19) promocję i organizację wolontariatu,
20) udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą,
21) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

7000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. Stowarzyszenie działa na podstawie 
przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie ze statutem. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich 
członków w sferze zadań publicznych, w zakresie popularyzacji i rozwoju narciarstwa biegowego. Może 
uczestniczyć w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć wraz z innymi podmiotami prawa.
Od 2008 r Stowarzyszenie Bieg Piastów jest członkiem Worldloppet- Światowej Ligi Biegów 
Długodystansowych. Bieg Piastów posiada światową homologację FIS narciarskich tras wyczynowych. 
Światowy certyfikat jakości tras FIS jest przepustką do ubiegania się o organizację m.in. Mistrzostw 
Świata w Narciarstwie Klasycznym czy Pucharu Świata. Pierwszy Puchar Świata został rozegrany w 
Szklarskiej Porębie-Jakuszycach w 2012 r a kolejny w 2014r.
W 2014 r. Stowarzyszenie Bieg Piastów było organizatorem lub współorganizatorem 15  imprez 
sportowych i rekreacyjnych. Wśród nich najważniejszą był   XXXVIII Bieg Piastów, który w ramach  3 
biegów  ukończyło łącznie 2228 osób + biegi dziecięce. Liczba uczestników jest znacznie mniejsza niż w 
roku ubiegłym ze względu na ciężkie warunku atmosferyczne,tzn. małe ilości śniegu , co ograniczyły 
możliwość organizowania imprez jak i długość dystansów.
W Biegu Piastów udział zawodników przedstawiał się następująco:
 a) 26 km – skrócony do 8 km – 837 osób
b) 50 km – skrócony do 10 km – 656 osób
c) 10 km – skrócony do 8 km  - 735 osób
d) 30 km FT – bieg odwołany
Mimo trudnych warunków w Biegu  wzięli udział zawodnicy  reprezentujący  ok. 20 krajów. . Impreza ta 
została sfinansowana z wpłat startowych uczestników Biegu i dotacji z Urzędu  Marszałkowskiego oraz 
innych sponsorów(PKO, KGHM, PGE, PZU,umowy barterowe z Amer Sports (Salomon), Holmenkol). 
Działalność Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Pozostała działalność 
związana ze sportem; 
między innymi dzięki 
wieloletnim projektom n.p 
polsko-czeskim 
utrzymywanie są 
narciarskie trasy 
przygraniczne. Zakupiony 
sprzęt z projektu 
umożliwia odpowiednie 
utrzymywanie tras, dzięki 
czemu liczba polskich jak i 
czeskich obywateli 
odwiedzających Góry 
Izerskie i Karkonosze 
znacznie wzrosła. Dzięki 
projektom połączone 
zostały zimą tereny 
przygraniczne polsko-
czeskie, które oblegane są  
przez turystów.  Bardzo 
łatwo jest tu w gronie 
sportowców nawiązać 
różnego rodzaju kontakty. 
Zarówno latem  jak i zimą 
na tym terenie spotykacą 
się turyści, piesi, 
rowerzyści , narciarze, 
którzy wspólnie popierają 
aktywny tryb życia

93.19.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Pozostała działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna;, 
przygotowywanie i 
utrzymywanie 
narciarskich tras 
biegowych w celu 
stworzenie idealnej bazy 
dla turystów, narciarzy 
zarówno początkujących 
jak i zaawansowanych, 
dorosłych jak i dzieci; 
popularyzacja biegów 
narciarskich, organiazja 
imprez dziecięcych, które 
zachęcą już najmłodszych 
do aktywnego spędzania  
czasu, latem – przegląd i 
przygotowanie tras do 
sezonu, przyciąganie 
turystów, rowerzystów – 
promocja regionu Gór 
Izerskich i Karkonoszy; 
wspieranie szkół, klubów 
sportowych; zachęcenie 
do aktywnego spędzania 
czasu na świeżym 
powietrzu,

93.29.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

organizacja masowej 
imprezy narciarstwa 
biegowego.
Bieg Piastów po raz 
pierwszy był 
organizowany w 1976 
roku. Zawsze,  w 
pierwszy tydzień marca 
organizowana jest 
kolejna edycja. Bieg 
Piastów nie jest tylko 3-
dniową imprezą, którą 
odwiedzają tysiące 
ludzi z całego świata ( 
ponad 20 państw) lecz 
przekształcił się w 
festiwal narciarstwa 
biegowego. Festiwal 
rozpoczyna się tydzień 
przed głównym Biegiem 
Piastów mniejszymi 
imprezami rodzinnymi, 
krótszymi dystansami, 
które mają na celu 
przygotować do biegu. 
Każdy uczestnik ma 
możliwość 
wystartowania w biegu, 
sprawdzenia swoich 
umiejętności a nagrodą  
na mecie jest zasłużony 
medal.

93.29.Z

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-17 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

prowadzenie 
działalności w zakresie 
usług turystycznych i 
sportowych, 
prowadzenie dziecięcej 
akademii biegowej, 
która ma na celu 
zachęcić już 
najmłodszych do jazdy 
na nartach. Dzieci 
szkolone są przez 
wykwalifikowanych 
instruktorów. 
Dodatkowo w ciągu 
sezonu zimowego jak i 
letniego organizowane 
są liczne,  mniejsze 
imprezy sportowe, 
które maja na celu 
zachęcić wszystkich do 
aktywnego trybu życia. 
Stowarzyszenie,  co 
roku wydaje biueltyn 
informacyjny 
podsumuwujący sezon 
zimowy. Wysyłany jest 
do każdego zawodnika, 
który uczestnił w Biegu 
Piastów. W biuletynie 
informacyjnym 
umieszczony jest 
kalendarz na nowy rok, 
tak, aby każdy uczestnik 
miał już możliwość 
zarezerowoania dla 
siebie odpowiedniego 
terminu.

93.19.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 2 271 814,12 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 2 271 814,12 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 540,00 zł

3 440,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 2 268 274,12 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 33 463,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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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 publicznegoz 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 355 820,80 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 355 820,80 zł 0,00 zł

1 - przygotowanie tras narciarskich w sezonie zimowym
- przegląd tras i naprawa w sezonie letnim

33 463,10 zł

1 organizacja masowej imprezy narciarstwa biegowego wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej prowadzenie działalności w zakresie usług turystycznych i sportowych

33 463,10 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 -84 006,68 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

7,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7,0 etatów

32,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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60,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

100,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

100,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 482 301,45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

275 991,37 zł

223 685,81 zł

- nagrody

- premie

18 342,93 zł

33 962,63 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 206 310,08 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

3 285,61 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

5 000,00 zł

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

4 000,00 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 450,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Zygmunt Bobowski- Prezes 
Stowarzyszenia

Dariusz Serafin - Wiceprezes
16.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 „Przygotowanie i organizacja imprez w sportach zimowych 
wraz z całosezonowym utrzymaniem tras narciarskich”

Urząd Marszałkowski Woj. 
Dolnośląskiego

250 000,00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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