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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PAWŁOWICE

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica UL. SPORTOWA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość PAWŁOWICE Kod pocztowy 43-250 Poczta PAWŁOWICE Nr telefonu 32-326-58-93

Nr faksu 32-472-22-69 E-mail biuro@rationalis.com.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-03-06

2012-10-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27218714000000 6. Numer KRS 0000000668

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

Zdzisław Goik Prezes TAK

Piotr Cimała Sekretarz/Skarbnik TAK

Rafał Wadas Wiceprezes NIE

Jakub Białas Członek zarządu NIE

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

GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"
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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

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem klubu jest organizowanie i prowadzenie działalności sportowo-
rekreacyjnej na rzecz pracowników KWK "Pniówek", ich rodzin oraz 
mieszkańców gminy Pawłowice

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Klub prowadzi swoją działalność poprzez:
-planowanie i organizację życia sportowego w oparciu o możliwości 
obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną innych osób 
fizycznych i prawnych oraz sympatyków;
- uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 
działania samorządu terytorialnego i poza nim;
- organizację działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcji zdrowotnych;
- kształtowanie pozytywnych postaw, cech charakteru i osobowości 
związanych z uczestnictwem w realizacji zadań sportowych klubu;
- propagowanie sportu, rozwijanie działalności rekreacyjnej

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

- organizacja treningów i zajęć w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie dyscypliny sportowej: 
piłka nożna. Treningi prowadzone na różnych poziomach;
- udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez PZPN, tym III liga śląska, II LIGA juniorów starszych, 
regionalne ligi juniorów młodszych, trampkarzy i młodszych dzieci. Zadania obejmują: udział w rozgrywkach, organizacje 
wyjazdów, kadry trenerskiej, opieki medycznej, ubezpieczeń wyjazdów, sprzętu sportowego itp.;
- organizacja meczów mistrzowskich z udziałem publiczności na obiektach obsługiwanych przez klub, obejmująca min: wynajęcie 
uprawnionych i licencjonowanych sędziów piłkarskich, ochrony obiektu i uczestników imprez, opieki medycznej dla 
zawodników i kibiców, oprawy medialnej i spikerskiej;
- organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w sześciu kategoriach wiekowych. Turnieje organizowanie na hali 
sportowej lub boisku trawiastym, z udziałem publiczności. Organizacja obejmuje min. udział sędziów, trenerów i instruktorów 
piłkarskich, opieki medycznej, obsługi multimedialnej oraz zapewnienie ubezpieczenia, nagród i pucharów oraz posiłków i 
napojów dla zawodników;
- organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci; najmłodsze dzieci biorą udział w zabawach sportowych z elementami piłki 
nożnej; zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i uprawnionych trenerów i instruktorów piłki nożnej. Dzieci mają 
zapewnioną opiekę medyczną, ubezpieczenie, napoje oraz sprzęt sportowy w tym stroje sportowe.
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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

160

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 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność obiektów sportowych - 
upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i 
sportu w zakresie jednej dyscypliny 
sportowej:piłki nożnej. W ramach prowadzonej 
działalności prowadzi się szkolenie zawodników 
w różnych kategoriach wiekowych. Zapewnia się 
zawodnikom udział w zorganizowanych i 
zatwierdzonych rozgrywkach ligowych. 
Działalność pozwala rozwijać uczestnikom 
własne umiejętności sportowe oraz stanowi 
zachętę i promocję zdrowego trybu życia. 
Organizacja rozgrywek z udziałem kibiców ma 
również propagować kulturalne i bezpieczne 
uczestnictwo widzów w imprezach sportowych.

93.13.Z 11 000,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność klubów sportowych - 
upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i 
sportu w zakresie dyscypliny sportowej: piłki 
nożnej. W ramach prowadzonej działalności 
prowadzi się szkolenie zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. Zapewnia się 
zawodnikom udział w zorganizowanych i 
zatwierdzonych rozgrywkach ligowych. 
Działalność pozwala rozwijać uczestnikom 
własne umiejętności sportowe oraz stanowi 
zachętę i promocję zdrowego trybu życia. 
Organizacja rozgrywek z udziałem kibiców ma 
również propagować kulturalne i bezpieczne 
uczestnictwo widzów w imprezach sportowych.

93.12.Z 16 000,00 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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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

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność klubów sportowych - 
upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i 
sportu w zakresie dyscypliny sportowej: piłki 
nożnej. W ramach prowadzonej działalności 
prowadzi się szkolenie zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. Zapewnia się 
zawodnikom udział w zorganizowanych i 
zatwierdzonych rozgrywkach ligowych. 
Działalność pozwala rozwijać uczestnikom 
własne umiejętności sportowe oraz stanowi 
zachętę i promocję zdrowego trybu życia. 
Organizacja rozgrywek z udziałem kibiców ma 
również propagować kulturalne i bezpieczne 
uczestnictwo widzów w imprezach sportowych.

93.13.Z 10 095,30 zł
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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) 1 476 357,62 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 357 991,35 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 985 960,04 zł

d) przychody finansowe 306,23 zł

e) pozostałe przychody 132 100,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.12.C

POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH 
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Podstawową formą tego w/w przedmiotu działalności jest umieszczenie logo i informacji o 
podmiotach zewnętrznych na stronach internetowych klubu. Zamieszczane są też linki do 
stron sponsorów. Dzięki umieszczaniu logo i informacji o firmach sponsorów. Dzięki 
umieszczaniu logo i informacji o firmach sponsorów, poprzez relacje prasowe i zdjęcia 
publikowane na portalach i stronach sportowych, prowadzona jest dodatkowa forma 
promocji. Strony internetowe klubu są podstawowym kanałem informacji dla uczestników 
zadań realizowanych przez klub, stąd generowana jest duża ilość regularnych wejść na stronę. 
Wielkość i miejsce logo i informacji o firmie korzystającej z promocji poprzez klub uzależnione 
jest od sposobu i formy udzielonego wsparcia.

2 73.12.D

POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH 
MEDIACH.
Udostępnianie powierzchni reklamowych i promocyjnych poprzez media związane z 
organizacją imprez sportowych. Podstawową formą promowania podmiotów zewnętrznych 
jest umieszczanie tablic reklamowych firmy na obiekcie sportowym. Prezentacja logo firm na 
materiałach poligraficznych (bilety, karnety) oraz poprzez stronę internetową, komunikaty 
głosowe na meczach, rozdawanie ulotek podczas imprez. Dzięki umieszczaniu logo i 
informacji o firmach sponsorów, poprzez relacje prasowe i zdjęcia publikowane regularnie na 
portalach i stronach sportowych, prowadzona jest dodatkowa forma promocji. Strony 
internetowe klubu są podstawowym kanałem informacji dla uczestników zadań 
realizowanych przez klub, stąd generowana jest duża ilość regularnych wejść na stronę. 
Wielkość i miejsce logo i informacji o firmie korzystającej z promocji poprzez klub uzależnione 
jest od sposobu i formy udzielanego wsparcia.

3 73.99.Z

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE - w/w działalność gospodarcza polega na prowadzeniu 
robót robót budowlanych na zlecenie zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Głównym 
zakresem specjalizacji robót jest wykonywanie prac melioracyjnych na rowach i kanałach 
spływowych cieków wodnych. W szczególności prowadzi się prace związane w regularnym 
koszeniem wałów,  udrażnianiem cieków, naprawą i udrażnianiem przepustów, 
wzmacnianiem skarp i wałów. Głównym obszarem prowadzonej działalności jest 
infrastruktura wodno-melioracyjna Gminy Pawłowice. Prace wykonywane są w okresie 
wiosenno-letnio-jesiennym. W ramach wykonywanych czynności poprawia się przepustowość 
rowów i cieków wodnych.  Przyjęta forma działalności gospodarczej bezpośrednio 
odnotowywana jest pozytywnie przez mieszkańców dzięki czemu zwiększany jest pozytywny 
wizerunek klubu.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 234 231,04 zł

2.4. Z innych źródeł 72 931,28 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 6,88 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 37 100,00 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

1 Organizacja codziennych treningów i zajęć sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych w zakresie dyscypliny sportowej: piłka nożna. Treningi prowadzone na różnych 
poziomach.
Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci. Najmłodsze dzieci biorą udział w zabawach 
sportowych z elementami piłki nożnej. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych i 
uprawnionych trenerów i instruktorów piłki nożnej.
Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w kilku kategoriach wiekowych na hali 
sportowej lub na boisku z udziałem publiczności. Organizacja obejmuje min. udział sędziów, 
trenerów, i instruktorów piłkarskich, opiekę medyczną.

37 100,00 zł

1 Celem szczegółowym działalności klubu, na który zgodnie ze statutem przekazywane są środki 
finansowe jest szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie dyscypliny sportowej: piłka 
nożna

37 100,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 37 095,30 zł2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 132 100,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

132 100,00 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:

90 639,00 zł

67 632,00 zł

90 000,00 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)

985 960,04 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 -887 245,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 376 572,45 zł 37 100,00 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

1 245 236,42 zł 37 100,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

61 146,81 zł

6,02 zł

66 089,99 zł

4 093,21 zł 0,00 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

8 934,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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

88 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

40 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)

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

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 914 268,07 zł

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

914 268,07 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)

1 656,67 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)  

1 731,45 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)  

33,16 zł

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

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

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

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 914 268,07 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 914 268,07 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

1 500,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Organizacja zajęć w zakresie 
sportu dla dzieci i młodzieży

Promocja zdrowego trybu życia 
i aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Nauka gry w piłkę 
nożną, szkolenie młodych 
zawodników. Integracja 
społeczeństwa lokalnego. 
Integracja młodzieży z różnych 
szkół i miejscowości. 
Podnoszenie przez zawodników 
kwalifikacji poprzez zdrową 
rywalizację.

Urząd Gminy Pawłowice 132 100,00 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

4 741,76 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

475,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Zdzisław Goik 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

2020-08-28
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