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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-06

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 WICEPREZES ZARZĄDU TAK

JAKUB KOLAŃCZYK SEKRETARZA ZARZĄDU TAK

GRZEGORZ HETZIG SKARBNIK TAK

PAWEŁ KOCHAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KAROLINA ŻUCHOWSKA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JERZY HANISZ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ROBERT LACHOR CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

POLSKI KLUB KAWALERYJSKI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

I. Udział i współorganizacja świąt państwowych i wojskowych z okazji: 
1) ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - 03. 05 2020 r.;
2) ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 15.08.2020 r.;
3) ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA - 11. Listopada 2020 r. (na terenie Polski – rejony działania po-
szczególnych  Oddziałów Terenowych PKK).
II. 100 ROCZNICA POWROTU BYDGOSZCZY DO MACIERZY - Bydgoszcz – 19 stycznia 2020 r.
III. 100 ROCZNICA POWROTU ŚWIECIA DO MACIERZY - Świecie – 25 stycznia 2020 r.
IV. OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA 17. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH - Gniezno – 06 stycznia 2020 r.
V. ZAWODY STRZELECKIE – 155 ROCZNICA PO-WSTANIA STYCZNIOWEGO - Żychlin – powiat kutnowski – 
26.01.2020 r.
VI. UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE - PAMIĘĆ POWSTANIA STYCZNIOWEGO – Śleszyn – 02.02.2020 r.
VII. ZAWODY STRZELECKIE pod nazwą „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH” - Kutno 15.03 – 15.04.2020 r.
VIII. UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA PUŁKOWEGO 17. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W 100-LECIE 
WKROCZENIA PUŁKU DO KIJOWA - Leszno – 7 maja 2020 r.
IX. Współorganizacja i udział zorganizowanych grup członków PKK w dniu 01.03.2020 r. w obchodach 
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” (rejony działania Oddziałów Tere-nowych PKK).
X. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „Wilczym Tropem” w Suszu – 01.03.2020 r.
XI. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODDZIAŁU TERENOWEGO PKK IM. 5 WILEŃSKIEJ BRY-GADY AK „MAJORA 
ŁUPASZKI” – 2020 r. - W 2020 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. Udział delegacji oddziału dnia 2 lutego 2020 r. w przysiędze wojskowej żołnierzy 42 batalionu piechoty lekkiej w 
Morągu.
2. Wystawienie warty honorowej pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Suszu, w dniu 1 sierpnia 2020 r. z okazji 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
3. Upamiętnienie w skansenie . w Olsztynku k. Olsztyna, operacji  „Ostra Brama” z lipca 1944 r. 9 sierpnia 2020 r.
XII. ŚWIĘTO PUŁKOWE PUŁKU 4. UŁANÓW ZANIEMEŃSKICH – Warszawa – 11.07.2021 r.
XIII. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ – Bedlno – 15.08.2020 r. Udział członków PKK – OT Żółty Szwadron w 
oficjalnej uroczystości organizowanej przez władze miejscowości. Podczas Mszy Świętej wy-stawiony został poczet z 
proporcem kawaleryjskim, a także pod miejscowym pomnikiem zaciągnięto honorową wartę wystawioną przez 
członków OT PKK.
XIV. UROCZYSTOŚĆ - ŚWIĘTO 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH POŁĄCZONE Z ODSŁONIĘCIEM 
TABLICY PAMIĄTKOWEJ DOWÓD-COM 4 PUŁKU KRÓLESTWA POLSKIEGO I ŻOŁNIERZOM PUŁKU 4. 
UŁANÓW ZANIEMEŃSKICH – Augustów 26.08.2020 r. 26 sierpnia 2020 r. odbyła się w Augustowie uroczystość - 
Święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich połączone z odsłonięciem tablicy pamiątko-wej poświęconej dowódcom 4 
Pułku Królestwa Polskiego i żołnierzom Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pana 
starosty Jarosława Szlaszyńskiego uroczystość miała podniosły charakter i zyskał patronat Prezydenta RP. 4 Pułk 
Ułanów Królestwa Polskiego formował się w 1815 r. w Augustowie, a jego dowódcami byli gen. Andrzej Ruttie i płk. 
Jan Hipolit Kozietulski. Również z Augustowa pułk 4 Ułanów ruszał do boju w Operacji Zaniemeńskiej, która 
zadecydowała o przebiegu wschodniej granicy II RP. W uroczystości wzięli udział  m.in. pan minister Jan Kasprzyk i 
zwiadowcy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego.
XV. ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ W 100 ROCZNICĘ BITWY POD KOMAROWEM - Wola Śniatycka - Komarów 
– 28/30 sierpnia 2020 r. Członkowie PKK z te-renu całego kraju w liczbie 30 osób, w tym w barwach OT PKK im. 4 
PUZ, OT PKK im. 17 PUWlkp., OT PKK im. 25 PUWlkp. oraz Grupy Kawaleryjskie i Rekonstrukcji Historycznej z 
terenu całej Polski, a także organizacje o charakterze patriotyczno – proobronnym.
XVI. WALEWICKIE OBCHODY WRZEŚNIA 1939 r. - Walewice – 13.09.2018 r. Pod Pomnikiem 17 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Walewicach odbyła się uroczystość poświęcona wydarzeniom z września 1939 r. w postaci apelu 
poległych i złożenia kwiatów. Oddział Terenowy PKK Żółty Szwadron wystawił poczet z proporcem w formacji 
konnej.
XVII. ODSŁONIĘCIA POMNIKA ZWYCIĘSTWA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. - Gniezno – 26 września 2020 r. 
Udział członków Oddziału Terenowego PKK im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. oraz Oddziału Terenowego im. 25 Pułku 
Ułanów Wlkp.  - wystawienie pod-oddziału konnego.
XVIII. ŚWIĘTO FUNDACJI „ODDZIAŁ KAWALERII OCHOTNICZEJ IM. PUŁKU 4-EGO UŁANÓW 
ZANIEMEŃSKICH” - Blachownia – 12.09.2020 r. Podczas Święta miał miejsce uroczysty apel, a także przegląd i 
defilada pododdziałów konnego i pieszego, złożonych z licznie przybyłych na uroczystości członków Fundacji. Przed 
apelem złożyliśmy kwiaty pod tablicą poświęconą ułanom – mieszkańcom Blachowni służącym i walczącym w Pułku 
Czwartym. W ramach obchodów Święta Fundacji odbyły się również zawody Militari (władanie konno szablą i lancą), 
w których wzięli udział członkowie Fundacji. Zawody oglądali mieszkańcy Blachowni wykazujący duże 
zainteresowanie zmaganiami ułanów. Podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w zakresie działań na rzecz 
krzewienia postaw patriotycznych oraz wychowania młodzieży w tradycji kawaleryjskiej” pomiędzy Fundacją, a 
Jaczowską Gromadą Zuchów Ułani. Drużynowym Gromady jest członek Fundacji st. uł. kaw. och. Gracjan 
Kuczyński, a osobą koordynującą wykonanie Umowy z ramienia Fundacji został st. uł. kaw. och. Przemysław Bożek.
XIX. ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ W OR-ŁOWIE PODCZAS KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R. - Orłowo– 
27.09.2020 r. W Orłowie odbyły się uroczystości poświęcone 81 rocznicy Bitwy nad Bzurą. W programie była Masza 
Święta, okolicznościowy występ artystyczny uczniów z miejscowej szkoły, składanie kwiatów pod obeliskiem i wy-

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

BRAK

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 obronność państwa i działalność Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1) ZAWODY STRZELECKIE pod nazwą „PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH” - Kutno 15.03 –15.04.2020 
r. Zawody pod nazwą „Pa-mięci Żołnierzy Niezłomnych”, 
ze względu na sytuację epidemiologiczną, rozgrywane 
zostały na zasadzie; każda drużyna strzela indywidualnie 
– trójbój strzelecki.
2) WRZEŚNIOWE STRZELANIE–Bedlno–26.09.2018 r.
Kultywowanie tradycji kawalerii polskiej oraz pamięci o 
żołnierza Kampanii Wrześniowej 1939 roku, promocja 
strzelectwa sportowego - W ramach Ligi Strzeleckiej, 
oddział PKK z Bedlna organizował kolejną edycję 
zawodów strzeleckich, kierowanych do osób dorosłych, 
młodzieży i dzieci w celu podnoszenia umiejętności 
strzeleckich w społeczeństwie zwłaszcza wśród 
młodzieży. Uczestnicy ok. 50 osób.

0,00 zł

puszczenie pocztowych gołębi, jako elementu w czasie uroczystości. Od-dział Terenowy PKK wystawił również 
honorową wartę przed obeliskiem.
XX. OBCHODY 102 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - 28.12.2020 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. W ograniczonym zakresie z 
powodu ograniczeń związanych z Covid-19.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

25000

0
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2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1). Udział i współorganizacja świąt państwowych i 
wojskowych z okazji: - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - 
03. 05 2020 r.; - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 
15.08.2020 r.; - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 
LISTOPADA - 11. Listo-pada 2020 r. (na terenie Polski – 
rejony działania po-szczególnych  Oddziałów 
Terenowych PKK).
2). 100 ROCZNICA POWROTU BYDGOSZCZY DO 
MACIERZY - Bydgoszcz – 19 stycznia 2020 r. Udział 
pocztu sztandarowego konno wraz z asystą w defiladzie 
głównymi ulicami i uroczystościach na rynku miasta.
3). 100 ROCZNICA POWROTU ŚWIECIA DO MACIERZY - 
Świecie – 25 stycznia 2020 r. Udział pocztu 
sztandarowego konno w defiladzie głównymi ulicami i 
uroczystościach na rynku miasta.
4). PAMIĘĆ POWSTANIA STYCZNIOWE-GO – Śleszyn – 
02.02.2020 r. Kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, 
pamięć wydarzeń z Powstania Styczniowego 1863-1864 
r. – w celu uczczenia pamięci Powstańców Styczniowych 
poległych pod Śleszynem, 4 lutego 2018 r., członkowie 
OT PKK Bedlno, wzięli udział w mszy św. w miejscowym 
kościele oraz zapalili znicze na grobie powstańców.
5). ŚWIĘTO PUŁKOWE PUŁKU 4. UŁANÓW 
ZANIEMEŃSKICH – Warszawa – 11.07.2021 r. W sobotę 
11 lipca 2020 r., dwa dni po Święcie Pułku delegacja 
Oddziału odwiedziła groby ułanów  na Powązkach. 
Zapalono znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza.
6). ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ W 100 ROCZNICĘ 
BITWY POD KOMAROWEM - Wola Śniatycka-Komarów – 
28/30 sierpnia 2020 r.

0,00 zł

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

1). Współorganizacja i udział zorganizowanych grup 
członków PKK w dniu 01.03.2020 r. w obchodach 
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” (rejony działania Oddziałów Tere-nowych 
PKK). Udział w uroczystościach zorganizowanych przez 
lokalne środowiska wojskowe i patriotyczne poprzez 
wystawienie pocztów sztandarowych i proporcowych w 
miejscach funkcjonowania Oddziałów Terenowych PKK. 
Upamiętnienie w Suszu Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz 
akcja informacyjna na temat święta, nawiązanie do 
tradycji kawaleryjskich 5 Wileńskiej Brygady AK - 
Budowa leśne-go obozowiska partyzanckie-go w 
centrum Susza, akcja informacyjna, kim byli Żołnierze 
Wyklęci, prezentacja umundurowania oraz sprzętu z 
epoki – (01.03.2019 r.)-OT Susz im. 5 Wileńskiej Brygady 
AK.
2). BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „Wilczym 
Tropem” w Suszu – 01.03.2020 r. Upamiętnienie w 
Suszu Dnia Żołnierzy Wyklętych przez członków OT PKK 
z Susza, który nawiązuje do tradycji kawaleryjskich 5 
Wileńskiej Brygady AK. Młodzi ludzie współpracujący z 
OT PKK jako wolontariusze w mundurach historycznych 
pomagali w organizacji wydarzenia. Przygotowana 
została prezentacja umundurowania oraz sprzętu z 
epoki, przedstawiciele oddziału wzięli udział w biegu. 
3). ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ W ORŁOWIE z 
KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R. - Orłowo– 27.09.2020
 r. Masza Św.,  występ artystyczny uczniów z miejscowej 
szkoły, składanie kwiatów pod obeliskiem.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 127,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 309,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 817,74 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 12 059,80 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

3 805,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 564,81 zł

0,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 370,40 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 410,29 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6 410,29 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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 Budowa taczanki kawaleryjskiej wz. 36 3 604,70 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -242,86 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 - dodatkowo podać 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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

120 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

MAREK DRAGAN LUB 
MIROSŁAW KRZEMIŃSKI I 

GRZEGORZ HETZIG - DWÓCH 
CZŁONKÓW ZARZĄDU PKK

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-06

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