
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica ŻEROMSKIEGO Nr domu 4 Nr lokalu 3

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-053 Poczta OPOLE Nr telefonu 602291485

Nr faksu E-mail top41@tlen.pl Strona www www.41hdz.opole.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-03

2008-12-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53125478400000 6. Numer KRS 0000049530

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

Maria Markuszewska Prezes TAK

Mariusz Adamczak Skarbnik TAK

Piotr Wiatrowski Sekretarz 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

Katarzyna Wybraniec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lidia Kinert Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Zamorowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ "TOP-41"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju 
młodzieży, 
a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury marynistycznej, sportów 
wodnych i żeglarstwa. 
2. Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania 
dzieci i młodzieży.
3. Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku światowego skautingu.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości 
obywatelskiej i kulturowej.
5. Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zabytków 
techniki marynistycznej.
6. Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych formach 
uprawiania turystyki, sportów wodnych i innych form krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez:
1. Organizowanie teoretycznych i praktycznych szkoleń specjalistycznych z 
zakresu wiedzy żeglarskiej, kultury fizycznej i innych dyscyplin sportowych, 
ratownictwa oraz wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie rejsów śródlądowych i pełnomorskich.
3. Prowadzenie przystani jachtowej i motorowodnej w wymiarze 
pozwalającym na realizację celów statutowych.
4. Rozwijanie i konserwacja bazy materiałowo – sprzętowej 
wykorzystywanej do realizacji celów statutowych.
5. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży, imprez 
turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
6. Wymianę doświadczeń i umiejętności żeglarskich, szkutniczych, 
regatowych, turystycznych i innych z młodzieżą w kraju i za granicą.
7. Otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i przedmiotów o wartości 
historycznej, związanych z historią marynistyki, transportu wodnego i 
żeglarstwa. 
8. Popularyzację żeglarstwa i kultury marynistycznej współpracując ze 
środkami masowego przekazu oraz w ramach własnych opracowań, 
wystaw i innych przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
9. Współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową, 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i 
międzynarodowymi.
10. Podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju 
osobistego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
11. Realizowanie wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i 
psychoedukacyjnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.
12. Reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, 
interesów i praw wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i 
za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Dawny rzeczny holownik parowy RADGOST

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

110

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Rok 2020 był czasem wyjątkowym w działalności Towarzystwa. Z powodu sytuacji epidemicznej wielokrotnie modyfikowano 
poczynione plany, dostosowywano bieżącą działalność do możliwości organizacyjnych, poszukiwano nowych rozwiązań. Mimo 
tego, w porównaniu z latami ubiegłymi, z wielu działań musiano zrezygnować – szczególnie tych związanych z wspieraniem 
bieżącej działalności wychowawczej, harcerskiej. Czas pandemii poświęcono jednak na remonty i modernizację bazy sprzętowej 
(żeglarskiej) oraz zmiany organizacyjne (prace nad zmianami statutowymi).
W roku 2020 działalność Towarzystwa obejmowała:
1. Wspieranie 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w organizacji i przeprowadzeniu spotkań (zbiórek) wg potrzeb poprzez 
udostępnienie pomieszczeń przystani, zakup niezbędnych materiałów i narzędzi, udostępnianie sprzętu żeglarskiego i 
turystycznego.
W roku 2020 z powodu zagrożenia epidemicznego systematyczne zbiórki 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej były okresowo 
zawieszane. Prowadzono je do 12 marca, wznowiono 04 września i ponownie zawieszono 15 października (zgodnie z 
obostrzeniami sanitarnymi oraz wytycznymi GK ZHP).
2. Zorganizowanie dwóch pięciodniowych półkolonii (wypoczynkowych) nad Wielkim Jeziorem Turawskim dla harcerzy 41 HDŻ. 
Półkolonie (w formie obozu żeglarskiego bez noclegu) odbywały się w dniach 06-10.07.2020 r. oraz 13-17.07.2020 r. Wzięło w 
nim udział łącznie 65 uczestników.
3. Zorganizowanie zimowiska narciarskiego w Białce Tatrzańskiej dla harcerzy 41 HDŻ w dniach 08-15.02.2020 r. Wzięło w nim 
udział 34 uczestników.
4. Przeprowadzenie szkolenia osób funkcyjnych 41 HDŻ z zakresu planowania, delegowania odpowiedzialności i elementów 
pedagogiki wychowawczej. W szkoleniu wzięło udział 16 osób.
5. Organizacja 55 rocznicy istnienia 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej - 11 września. W uroczystościach wzięli udział harcerze 41
 HDŻ oraz członkowie Towarzystwa i sympatycy żeglarstwa.
6. Organizacja i przeprowadzenie harcerskiej akcji zarobkowej „Znicz” realizowanej przez członków 41 Harcerskiej Drużyny 
Żeglarskiej na potrzeby działalności bieżącej drużyny i zakup materiałów do remontu łodzi. Udostępniono powierzchnie 
magazynowe, przygotowano stoisko, zapewniono energię elektryczną, zorganizowano transport zniczy.
7. Bieżące remontowanie, rozwijanie i uzupełnianie bazy sprzętowej w celu odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego 
podczas prowadzenia obozów letnich organizowanych przez Towarzystwo na rzecz 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.
8. Utrzymywanie oraz dokonywanie bieżących, wymaganych napraw na terenie przystani nad Kanałem Ulgi w Opolu oraz 
dawnego holownika parowego „Radgost”, stanowiącego jej element. W roku 2020, korzystając z dotacji celowej Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu dokonano wymiany drewnianych okien w zejściówce do pomieszczeń załogi na holowniku 
Radgost.
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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

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ umożliwia 
dzieciom i młodzieży zrzeszonej w drużynie 
realizację zajęć żeglarskich, narciarskich, 
sportowych poprzez: prowadzenie na bieżąco 
remontów łodzi żaglowych i sprzętu 
turystycznego będących własnością Towarzystwa 
Przyjaciół 41 HDŻ w wyłącznej dyspozycji 
drużyny oraz rozwijanie i uzupełnianie bazy 
sprzętowej w celu odpowiedniego 
zabezpieczenia logistycznego podczas organizacji 
obozów letnich, zimowisk oraz innych form 
wypoczynku. 
Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ na bieżąco 
utrzymuje oraz dokonuje bieżących, 
wymaganych napraw na terenie przystani 
żeglarskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu oraz 
dawnego holownika parowego „Radgost” 
stanowiących miejsce spotkań i zbiórek dzieci i 
młodzieży.

33.15.Z 5 200,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność Towarzystwa Przyjaciół 41 HDŻ 
koncentrowała się na systematycznym 
wspieraniu drużyny w organizacji i 
przeprowadzeniu spotkań (zbiórek) wg potrzeb, 
w ciągu całego roku poprzez udostępnienie 
pomieszczeń przystani, zakup niezbędnych 
materiałów, przygotowywaniu materiałów 
merytorycznych organizacji zaplecza 
logistycznego. 
W roku 2020 z powodu zagrożenia 
epidemicznego systematyczne zbiórki 41 
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej były okresowo 
zawieszane. Prowadzono je do 12 marca, 
wznowiono 04 września i ponownie zawieszono 
15 października (zgodnie z obostrzeniami 
sanitarnymi oraz wytycznymi GK ZHP).
Dodatkowo w roku 2020 przeprowadzono 
szkolenie osób funkcyjnych 41 HDŻ z zakresu 
planowania, delegowania odpowiedzialności i 
elementów pedagogiki wychowawczej.
Również w roku 2020 zorganizowano skromne 
obchody 55 rocznicy istnienia 41 Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej - 11 września. W 
uroczystościach wzięli udział harcerze 41 HDŻ 
oraz członkowie Towarzystwa i sympatycy 
żeglarstwa.

85.51.Z 2 400,00 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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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) 120 282,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 930,39 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 92 352,00 zł

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

W roku 2020 pomimo trudności 
organizacyjnych związanych z obostrzeniami 
sanitarnymi wynikającymi z pandemii, 
Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ 
zorganizowało dwie pięciodniowe 
półkolonie (wypoczynkowe) nad Wielkim 
Jeziorem Turawskim dla harcerzy 41 HDŻ. 
Półkolonie (w formie obozu żeglarskiego 
bez noclegu) odbywały się w dniach 06-
10.07.2020 r. oraz 13-17.07.2020 r. Wzięło 
w nim udział łącznie 65 uczestników.
Ponadto zorganizowano zimowisko 
narciarskie w Białce Tatrzańskiej dla 
harcerzy 41 HDŻ w dniach 08-15.02.2020 r. 
Wzięło w nim udział 34 uczestników.

79.12.Z 0,00 zł

2 promocja i organizacja 
wolontariatu

W roku 2020 Towarzystwo Przyjaciół 41 
HDŻ realizowało sprzedaż przedmiotu 
darowizny w postaci zniczy i wkładów 
parafinowych. Sprzedaż prowadzono pod 
nazwą „Harcerska Akcja Znicz” przy 
Cmentarzu Komunalnym w Opolu. 
Uzyskane w ten sposób środki finansowe w 
całości przeznaczono na realizację celów 
statutowych, w szczególności: 
propagowanie wszechstronnego, 
duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży, 
a szczególnie w zakresie szeroko pojętej 
kultury mary¬nistycznej, sportów wodnych i 
żeglarstwa oraz ochrona dóbr kultury ze 
szczególnym uwzględnieniem zabytków 
techniki marynistycznej (HP Radgost).

94.99.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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7 743,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17 186,49 zł

2.4. Z innych źródeł 92 352,00 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 7 743,90 zł

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

1 Utrzymanie i bieżące remonty przystani na Kanałem Ulgi w Opolu (hangary, HP Radgost - "Barka") 1 000,00 zł

2 Bieżące naprawy i rozwijanie żeglarskiej bazy sprzętowej (jachty, motorówka, sprzęt i osprzęt 
żeglarski). W roku 2020 poza bieżącymi naprawami łodzi, realizowano gruntowną odbudowę 
jachtu Trener.

4 300,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

17 186,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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 -14 015,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 854,68 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 132 686,27 zł 7 743,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

41 945,46 zł 7 743,90 zł

86 497,32 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 223,49 zł

20,00 zł 0,00 zł

3 Organizacja zbiórek harcerskich i zuchowych, śródroczna praca metodyczna i wychowawcza - 
opłaty członkowskie wnoszone do ZHP.

2 400,00 zł

1 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. 5 300,00 zł

2 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2 400,00 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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

0 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

20 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)

1 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

12 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

12 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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
w roku 2020 nie zatrudniało jakichkolwiek pracowników, nie 
wypłacało też nagród pieniężnych

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 Prace konserwatorskie na 
Holowniku Parowym 
RADGOST

Dotacja na remont okien w 
zejściówce HP Radgost (umowa 
23/D/2020)

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków

3 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-29 11



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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Markuszewska - Prezes 
Mariusz Adamczak - Skarbnik
Piotr Wiatrowski - Sekretarz

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

1 Kuratorium Oświaty w Opolu 1

2021-09-29
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