
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica RYNEK GŁÓWNY Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-010 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 124290273

Nr faksu E-mail klub@kj.org.pl Strona www kj.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35086823300000 6. Numer KRS 0000128315

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

Krzysztof Mazur Prezes Zarządu TAK

Piotr Trudnowski Członek Zarządu TAK

Marcin Kędzierski Członek Zarządu TAK

Paweł Musiałek Członek Zarządu TAK

Aleksandra Bałyk Członek Zarządu TAK

Aleksandra Maciejewska Członek Zarządu NIE

Karol Wałachowski 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

Bartosz Brzyski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Czajkowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aleksander Dzidovski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KLUB JAGIELLOŃSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. upowszechnianie idei wspólnej Europy opartej na fundamentach 
tradycji chrześcijańskiej, konserwatywnej i liberalnej;
b. upowszechnianie idei państwa prawa;
c. działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego;
d. promocja gospodarki rynkowej;
e. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia 
instytucji samorządowych;
f. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
g. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
h. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
i. promocja kultury fizycznej;
j. działanie na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz zapobiegania innym patologiom społecznym;
k. integrowanie środowisk działających na rzecz dobra publicznego, 
zwłaszcza: działaczy samorządowych i społecznych, przedstawicieli 
środowisk naukowych, przedstawicieli
innych fundacji i stowarzyszeń;
l. ochrona praw człowieka, w szczególności niezbywalnej godności 
człowieka;
m. kontrola obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje 
publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i 
szkoleniowej;
b. prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
c. prowadzenie działalności artystycznej;
d. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami 
statutowymi;
e. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów 
oraz technologii;
f. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie publikacji pt. 
„Pressje”;
g. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;
h. inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, 
zawodowymi i regionalnymi a organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności instytucjami Unii Europejskiej;
i. wspieranie inicjatyw lokalnych, pomoc i uczestnictwo w tworzeniu 
klubów, towarzystw i fundacji regionalnych o celach zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia;
j. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym, środkami masowego przekazu w kwestiach związanych 
tematycznie z celami statutowymi;
k. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów 
społecznie użytecznych;
l. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.1. Wydawanie czasopisma "Pressje" – w 2017r. zostały wydane 4 numery-teki czasopisma:
- nr 49 – "W pułapce postępu"
- nr 50 – "Pięćdziesiątka"
- nr 51-52 – "Awaria systemu"

1.2. Wydawanie portalu jagiellonski24.pl – W 2017 roku portal jagiellonski24.pl odnotował 1010153 
odsłon, 731396 sesji, serwis odwiedziło zaś 493128 unikalnych użytkowników. Opublikowano na jego 
łamach ponad 300 artykułów publicystycznych. W serwisie Facebook w ostatnim kwartale 2017 roku 
profil portalu śledziło ponad 21 200 użytkowników.

1.3. Realizacja projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu – w 2017 roku projekt odbywał się w 
szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich województwach w Polsce. Akademia składa się z dwóch 
etapów. Pierwszym z nich są warsztaty w szkołach: „Parlament 2.0” oraz „Moje Miasto”. Podczas 
pierwszych zajęć rozgrywana zostaje symulacja obrad Parlamentu. Uczestnicy wcielają się w role 
posłów, dziennikarzy, premiera, czy ministrów, dowiadują się, jak działa w Polsce system 
parlamentarny, kto i w jaki sposób podejmuje najważniejsze decyzje. Drugie zajęcia są poświęcone 
samorządowi. Uczniowie dowiadują się, jak działa miasto/gmina oraz jaki wpływ na jej życie mają 
mieszkańcy. W drugiej części tych zajęć przeprowadzana jest burza mózgów na temat problemów, jakie 
uczniowie dostrzegają w swoim mieście/gminie. Po zakończonych zajęciach uczestnicy mają czas na 
zrealizowanie swojego projektu, nagranie filmiku dokumentującego jego przebieg oraz opisanie swoich 
działań. Spośród wszystkich nadesłanych projektów wybierane jest 10 – 12 najlepszych grup, które 
prezentują wyniki swojej pracy podczas gali finałowej Akademii i powalczą o Nagrodę Ekspertów.

1.4. Prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej  na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej w Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Tarnowie, powiecie zawierciańskim, 
powiecie oleskim, powiecie buskim, powiecie wołowski, powiecie tarnogórskim.

1.5. Realizacja projektu "Idee mają znaczenie" – projekt polegający na publikacji artykułów na portalu 
jagiellonski24.pl, których tematy oscylowały wokół 6 bloków tematycznych oraz organizacji debat 
wokół tych bloków:
a) Geopolityczny restart; inspiracja rocznicowa: 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego
b) II. Gospodarka, głupcze!; inspiracja rocznicowa: 80 rocznica uchwalenia projektu Centralnego Okręgu
Przemysłowego
c) Przyszłość ma twarz maszyny; inspiracja rocznicowa: rok 2017 ogłoszony rokiem awangardy w sztuce
d) Jałmużna to za mało; inspiracja rocznicowa: ogłoszenie ojca Alberta Chmielowskiego jednym z
patronów roku 2017
e) Umowa o pracę; inspiracja rocznicowa: 105 rocznica śmierci Bolesława Prusa
f) Polska małych miast; inspiracja rocznicowa: ustanowienie Tadeusza Kościuszki patronem roku 2017

1.5. Realizacja projektu "Folklor warszawski dawniej i dziś" - całość projektu tworzyły warsztaty z trzech 
dziedzin folkloru: taniec, śpiew, gwara warszawska oraz pokazy filmów. Projekt odbywał w czterech 
warszawskich dzielnicach: Śródmieście, Ochota, Wola, Bemowo.

1.6. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – think-tank powołany do życia jesienią 2015 roku, który 
skupia kilkudziesięciu ekspertów i funkcjonuje w oparciu o kilkanaście zespołów tematycznych. Lista 
ekspertów oraz publikowane komentarze ekspertów, raporty i analizy dostępne są na stronie 
www.cakj.pl. Celem, który CAKJ postawiło sobie jest stworzenie w ciągu trzech lat (do końca 2018 roku) 
programu systemowych zmian w kilkunastu najważniejszych dziedzinach życia publicznego, takich jak 
ustrój państwa, administracja, finanse publiczne, gospodarka, nauka i innowacje, edukacja, energetyka, 
transport, dyplomacja i bezpieczeństwo, polityka morska, ubezpieczenia społeczne, polityka rodzinna, 
 mieszkalnictwo, rolnictwo oraz ochrona zdrowia.
Publikacje z 2017r.
- Raport "W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w 
Polsce"
- Raport "Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi"
- Raport "Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie protekcjonizmowi" – z tłumaczeniem na 
język angielski
- Raport "Zawodówki: reaktywacja. Rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-
gospodarczym Polski"
- Raport "Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości"
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100000

75

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Organizacja 
całorocznego projektu 
edukacyjnego pt. 
Akademia 
Nowoczesnego 
Patriotyzmu, 
realizowanego w 16 
województwach z 
udziałem 5000 uczniów 
szkół 
ponadgimnazjalnych, 
prowadzenie portalu 
publicystycznego 
www.jagiellonski24.pl, 
realizacja projektu 
promującego 
czytelnictwo „Idee mają 
znaczenie”, realizacja 
projektu promującego 
kulturę ludową „Folklor 
warszawski dawniej i 
dziś”, organizowanie i 
prowadzenie spotkań 
otwartych, debat, 
dyskusji w siedzibach 
Klubu Jagiellońskiego w 
Warszawie, Krakowie i 
Katowicach

94.99.Z

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

Organizowanie zajęć w 
ramach Akademii 
Nowoczesnego 
Patriotyzmu 
dotyczących polskiego 
parlamentaryzmu,  
samorządu oraz 
działalności społecznej 
oraz wspólne 
wypracowywanie 
projektów społecznych 
z młodzieżą; 
organizowanie 
seminariów i debat 
ekonomicznych, 
promocja czytelnictwa 
na portalu 
jagiellonski24.pl, 
promocja czytelnictwa 
w ramach projektu 
„Noc Książki”, realizacja 
projektu 
"Najważniejsze 
wyzwania dla systemu 
nauki i szkolnictwa 
wyższego w Polsce ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki 
finansowania - przegląd 
doświadczeń 
międzynarodowych, 
analiza procesów 
zachodzących w Polsce 
oraz prognozy na okres 
do 2030 roku", 
realizacja projektu 
"Folkor warszawski 
dawniej i dziś", 
prowadzenie think-
thanku Centrum Analiz 
Klubu Jagiellońskiego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego

Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie 
powiatu wołowskiego, 
oleskiego, buskiego, 
tarnogórskiego, 
zawierciańskiego, w 
Katowicach, Tarnowie, 
Jastrzębiu-Zdroju – w 
ramach ustawy o 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacji 
prawnej. W ramach tej 
sfery działalności Klub 
Jagielloński prowadził 
przez cały rok również 
Poradnię Obywatelską 
w Krakowie, gdzie 
przyjmowani byli 
potrzebujący bez 
żadnych obostrzeń 
prawnych. Poradnia 
Obywatelska była 
obsługiwana przez 
studentów ostatnich lat 
studiów prawniczych.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Wydawanie czasopisma 
„Pressje” - w 2017r. 
zostały wydane 4 
numery-teki 
czasopisma:
- nr 49 – "W pułapce 
postępu"
- nr 50 – 
"Pięćdziesiątka"
- nr 51-52 – "Awaria 
systemu". Projekt 
został dofinansowany 
ze środków 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego. Podczas 
realizacji projektu 
zorganizowane zostały 
również spotkania 
skupione wokół 
głównego tematu 
konkretnej teki Pressji. 
Czasopismo Pressje 
można było zakupić w 
Empiku, Ruchu, jak 
również za 
pośrednictwem allegro 
czy sklepu Pressji oraz 
były dostępne 
bezpośrednio w 
siedzibach organizacji. 
Pressje zostały również 
wysłane do innych 
wydawnictw, instytucji 
kultury oraz bibliotek.

58.14.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 7
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2 252 266,52 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 28 574,70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 32 959,31 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 4,66 zł

e) Pozostałe przychody 2 190 727,85 zł

76 680,00 zł

462 617,12 zł

364 054,18 zł

21 600,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 764 931,55 zł

1 860,00 zł

460 821,55 zł

302 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 535 668,97 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 32 481,93 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 38 096,12 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26 714,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 924 951,30 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 829 095,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -98 606,96 zł

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 194 988,63 zł 38 096,12 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

1 857 670,45 zł 38 096,12 zł

131 566,27 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 098,51 zł

161 782,61 zł

42 870,79 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 działalność Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego 15 721,00 zł

2 działalność portalu jagiellonski24.pl 1 175,95 zł

3 organizacja spotkań, debat, dyskusji 841,68 zł

4 działalność związana z aplikacją Pola 5 417,80 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3,0 osób

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

3,0 etatów

128,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

130,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

b) inne osoby 0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 033 454,51 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

35 171,20 zł

35 171,20 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 998 283,31 zł

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

1 033 454,51 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 103 310,96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 930 143,55 zł

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

0,00 zł

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

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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 930,93 zł

20,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

20,00 osób

0,00 osób

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

25,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 25,00 osób

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Katowicach, 
Jastrzębiu-Zdroju, Tarnowie, 
w powiecie oleskim, 
powiecie buskim, powiecie 
tarnogórskim, powiecie 
wołowskim

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej na podstawie ustawy o 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej

Urząd Miasta Katowice, Urząd 
Miasta Tarnów, Urząd Miast 
Jastrzębie-Zdrój, Powiat Oleski, 
Powiat Buski, Powiat Tarnogórski, 
Powiat Wołowski

350 287,27 zł

2 Akademia Nowoczesnego 
Patriotyzmu

rozwój postaw obywatelskich 
wśród młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

3 784,20 zł

3 Akademia Nowoczesnego 
Patriotyzmu

rozwój postaw obywatelskich 
wśród młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

5 000,00 zł

4 Akademia Samorządności rozwój postaw obywatelskich 
wśród młodzieży

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 4 982,71 zł

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

0,00 zł

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

3 400,00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Klub Jagielloński Sp. z o.o. Kraków 100,00 100,00

1 Fundacja Rozwoju Poradnictwa Prawnego

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Tarnów 1

2 Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 1

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

1 Wydanie czterech numerów 
czasopisma Pressje w wersji 
papierowej i elektronicznej

rozwój debaty publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

115 900,00 zł

2 Idee mają znaczenie rozwój debaty publicznej, 
promocja czytelnictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

70 000,00 zł

3 Folklor warszawski dawniej i 
dziś

promocja kultury ludowej
Warszawy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

55 000,00 zł

4 "Najważniejsze wyzwania 
dla systemu nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki finansowania - 
przegląd doświadczeń 
międzynarodowych, analiza 
procesów zachodzących w 
Polsce oraz prognozy na 
okres do 2030 roku"

ocena wyzwań stojących przed 
polskim szkolnictwem wyższym 
i przedstawienie możliwych 
scenariuszy oraz rozwiązań dla 
polskiego szkolnictwa 
wyższego`

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

230 000,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Krzysztof Mazur,Piotr 
Trudnowski,Maciej Dulak,Marcin 
Kędzierski,Paweł Musiałek,A. 

Bałyk 11.07.2018
Data wypełnienia sprawozdania
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