
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica GLIWICKA Nr domu 72 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 790300957

Nr faksu E-mail rkprowrybnik@interia.pl Strona www rkprowrybnik.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-04-10

2009-03-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27246431000000 6. Numer KRS 0000000650

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

Stanisław Jaszczuk Prezes do 23.09.2021 r TAK

Janik Jan Prezes od 23.09.2021 r. TAK

Tadeusz Cichecki Wiceprezes do 
23.09.2021

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

Grzegorz Janik Członek do 23.09.2021 r TAK

Gabriel Cyrulik Członek TAK

Henryk Frystacki Członek TAK

"RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI - SZKÓŁKA PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Klubu jest:
1. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych zgodnie z 
duchem fair play. 
2. Rozwijanie  działalności  prowadzącej  do  utrzymania                            i  
podnoszenia  sprawności  fizycznej  społeczeństwa .
3. Zapewnienie  możliwości  udziału  w  sporcie  kwalifikowanym .
4. Krzewienie  zamiłowania  do  uprawiania  sportu  i  rekreacji  fizycznej .
5. Wspieranie  i  organizacja  działalności  charytatywnej w zakresie 
sportu.
6. Ochrona  i  promocja  zdrowia poprzez uprawianie sportu.
7. Działalność sportowa  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych .
8. Działalność  o charakterze sportowym wspomagająca  rozwój  wspólnot 
 i  społeczności  lokalnych .
9. Rozwój  nauki , edukacji , oświaty  i  wychowania poprzez sport.
10. Wspieranie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży, zwłaszcza w formie 
obozów sportowych .
11. Upowszechnianie  kultury , sztuki  oraz  ochrona  dóbr  kultury             i  
tradycji związanych ze sportem.
12. Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu .
13. Upowszechnianie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  
przeciwdziałanie  
patologiom  społecznym poprzez sport.
14. Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  narkomanii poprzez profilaktykę 
sportową.
15. Upowszechnianie  działań o charakterze sportowym na  rzecz  
integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów i  współpracy  
międzynarodowa , w szczególności  pomiędzy  miastami  partnerskimi  
Rybnika .
16. Promocja  i  rozwój  wolontariatu wspierającego sport.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) Organizuje i prowadzi sekcje o charakterze sportowym lub 
rekreacyjnym.
b) Organizuje zawody lub imprezy sportowe, a także bierze udział w 
zawodach lub imprezach organizowanych przez powołane do tego 
organizacje.
c) Prowadzi  stałe  szkolenie  kadry  trenersko – instruktorskiej .
d) Proponuje i ułatwia uprawianie kultury fizycznej w formach 
zespołowych  i indywidualnych, udzielając instruktażu i poradnictwa w 
tym zakresie.
e) Wspiera  osoby  w  trudnej  sytuacji  finansowej .
f) Prowadzi  działania  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia .
g) Współpracuje  ze  szkołami , w  szczególności  sportowymi  oraz  
jednostkami  kultury  i  sztuki .
h) Organizuje kursy i obozy  sportowo - terapeutyczne dla członków 
poszczególnych sekcji oraz  innych  osób .
i) Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz 
rekreacyjnymi .
j) Współdziała  w  realizacji terenowego programu upowszechniania 
kultury fizycznej  oraz  bezpieczeństwa  publicznego , wspomaga        i 
inicjuje działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków 
uprawiania kultury fizycznej oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku.
k) Podejmuje inne przedsięwzięcia służące realizacji statutowej 
działalności oraz   wynikające  z  zadań  zleconych  przez  władze  
statutowe  lub  publiczne . 
l) Rozwija  kontakty  i  współpracę  międzynarodową , w  szczególności  z  
miastami  partnerskimi .  
m) Prowadzi działalność gospodarczą  a cały wypracowany zysk z tej 
działalności przekazuje na cele statutowe  zapisane w § 7 .

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

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)

brak

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

350

0

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

Organizuje i prowadzi sekcje o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.
Organizuje zawody lub imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach lub imprezach organizowanych przez powołane do 
tego organizacje.
Prowadzi  stałe  szkolenie  kadry  trenersko – instruktorskiej .
Proponuje i ułatwia uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych                           i indywidualnych, udzielając instruktażu 
i poradnictwa w tym zakresie.
Wspiera  osoby  w  trudnej  sytuacji  finansowej .
Prowadzi  działania  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia .
Współpracuje  ze  szkołami , w  szczególności  sportowymi  oraz  jednostkami  kultury  i  sztuki .
Organizuje kursy i obozy  sportowo - terapeutyczne dla członków poszczególnych sekcji oraz  innych  osób .
Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi .
Współdziała  w  realizacji terenowego programu upowszechniania kultury fizycznej  oraz  bezpieczeństwa  publicznego , 
wspomaga i inicjuje działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków uprawiania kultury fizycznej oraz wszelkich form 
aktywnego wypoczynku.
Podejmuje inne przedsięwzięcia służące realizacji statutowej działalności                           oraz   wynikające  z  zadań  zleconych  
przez  władze  statutowe  lub  publiczne . 
Rozwija  kontakty  i  współpracę  międzynarodową , w  szczególności  z  miastami  partnerskimi .  
Prowadzi działalność gospodarczą  a cały wypracowany zysk z tej działalności przekazuje na cele statutowe  zapisane w § 7 .

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 Klubu w sferze wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej polega na
stałym i systematycznym szkoleniu dzieci i
młodzieży w sekcjach pogrupowanych według
rocznika. Systematyczne szkolenie to ważne
zadanie od którego zależy jakość zawodnika.
Klub mocno stawia na systematyczność
treningów i uczestnictwo w rozgrywkach -
meczach związanych z kalendarzem rozgrywek

PZPN. Ceni i podkresla wartości moralne które

towarzyszą treningom jak obowiązkowość
wytrwałość,praca grupowa.Do tego dochodzi
praca trenerów klubowych nad promocja
zdrowego trybu życia i wdrażanie programów z
zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym tj.alkoholizmowi , narkomanii i
obecnie wyalienowaniu przez komputery.

93.12.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Klub w ramach tej sfery działalności co najmniej
dwa razy do roku organizuje wyjazd na obozy
sportowe dla większości swoich zawodników.
Obóz zimowy i letni dla wielu zawodników jest
jedyną szansą na wyjazd wakacyjny poza miejsce
zamieszkania. Sfera tej działalności wiąże się
bardzo mocno z sfera pomocy finansowej dla
kilkunastu zawodników klubu.
Na obozy z zawodnikami wyjeżdża pedagog-
psycholog. Młodzież oprócz intensywnego
programu szkoleniowego z dziedziny sportu -
piłka nożna realizuje na obozach tematy z
zakresu przeciwdziałania narkomanii i zażywania
alkoholu. Wyciągnięcie młodzieży z ich
środowiska rodzinnego nie rzadko
patologicznego i połączenie sportu z
programami profilaktyki zdrowia daje wymierne
efekty w przyszłym dorosłym życiu
zawodników.Nasi wychowankowie często
wybierają studia na AWF i staja się nową kadrą
przekazującą dobre zasady życia dalej.

85.51.Z 5 280,50 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Ta sfera działalności Klubu polega na współpracy
ze szkołami , w szczególności posiadającymi
klasy sportowe o profilu piłka nożna. Szkoły o
profilu sportowym sa alternatywa dla nie
rezygnowania ze sportu na czas nauki szkolnej.
Nasi trenerzy-kadra współpracująca z Klubem na
co dzień są w większości nauczycielami
wychowania fizycznego. W związku z czym maja
kontakt z zawodnikiem poza Klubem.Przekłada
się to na autorytet trenera, tworzenie grupy

relacji i pozytywnego rozwiązywania konfliktów.
Nie ciekawe lekcje wf zostały zamienione w
lekcje pasji. Młodzież ma również postawione
wysoko wymagania edukacyjne. By być w Klubie
móc trenować musi uczyć się na poziomie co
najmniej dostatecznym. Działa to motywująco,
kształtuje u młodego człowieka
odpowiedzialność za swoje wybory.

85.60.Z 0,00 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) 987 788,90 zł

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

4.1. 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
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Klub w ramach tej sfery działalności co
najmniej dwa razy do roku organizuje
wyjazd na obozy sportowe dla większości
swoich zawodników. Obóz zimowy i letni
dla wielu zawodników jest jedyną szansą na
wyjazd wakacyjny poza miejsce
zamieszkania. Sfera tej działalności wiąże
się bardzo mocno z sfera pomocy
finansowej dla kilkunastu zawodników
klubu.
Na obozy z zawodnikami wyjeżdża 
pedagog-
psycholog. Młodzież oprócz intensywnego

programu szkoleniowego z dziedziny sportu
-piłka nożna realizuje na obozach tematy z

zakresu przeciwdziałania narkomanii i
zażywania alkoholu. Wyciągnięcie
młodzieży z ich środowiska rodzinnego nie
rzadko patologicznego i połączenie sportu z
programami profilaktyki zdrowia daje
wymierne efekty w przyszłym dorosłym
życiu zawodników.Nasi wychowankowie
często wybierają studia na AWF i staja się
nową kadrą przekazującą dobre zasady
życia dalej.

85.51.Z 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, 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
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5 280,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 440 777,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 987 722,50 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 66,40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 342 475,00 zł

2.4. Z innych źródeł 199 256,40 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 5 280,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 5 280,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

330 777,00 zł

110 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

297 170,00 zł

22 305,00 zł

23 000,00 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)

0,00 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 139 430,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 280,50 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 863 769,50 zł 5 280,50 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

848 291,69 zł 5 280,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 477,81 zł 0,00 zł

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 5 280,50 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

110 252,06 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

21 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

364 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)

36 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

36 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 422 675,64 zł

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

422 675,64 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)  

1 677,28 zł

10 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)

25 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 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 422 675,64 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 422 675,64 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)

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

1 "Szkolenie dzieci i młodzieży 
w I półroczu 2021 r"

Tworzenie warunków w tym 
organizacyjnych sprzyjających 
rozwojowi sportu

Urząd Miasta Rybnika 60 000,00 zł

2 Szkolenie dzieci i młodzieży 
w II półroczu 2021

Tworzenie warunków w tym 
organizacyjnych sprzyjających 
rozwojowi sportu

Urząd Miasta Rybnika 50 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 600,00 zł

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

1 Program Certyfikacji PZPN 
dla szkółek piłkarskich

Rozwijanie sportu dzieci i 
młodzieży

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 330 777,00 zł

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

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

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

Jan Janik 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

2022-10-13
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