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Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Polski Związek Krótkofalowców

2. Adres siedziby i dane kontaktowe
Gmina

Warszawa
Miejscowość

Warszawa
Nr faksu

523721615

Kraj

Województwo

Polska

Powiat

Mazowieckie

Ulica

Warszawa

Nr domu

Okólnik

Nr lokalu

9A

Kod pocztowy

16

Poczta

00-368

Warszawa

E-mail

Strona www

hqpzk@pzk.org.pl

Nr telefonu

523721615

www.pzk.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
30 września 2008 r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

2004

000826125

6. Numer KRS
0000088401

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu zarządzającego)

Jerzy Jakubowski - prezes
Piotr Skrzypczak – wice prezes, Jan Dąbrowski – wice prezes,
Tadeusz Pamięta – sekretarz, Bogdan Machowiak – skarbnik,
Zbigniew Mądrzyński – zastępca prezesa, Jerzy Gomoliszewski – zastępca prezesa.

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

Henryk Jegła – przewodniczący,
Marcin Skóra – zastępca przewodniczącego, Mirosław Raźny – sekretarz,
Przemysław Kurpisz – członek, Zdzisław Sieradzki – członek.

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, oraz
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
- Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski.
- Organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie
krótkofalarstwem.
- Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów

częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów.
- Ochronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w zakresie budowy
urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w
zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.
- Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak
również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów określonych w statucie.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
PZK realizuje cele statutowe w formie statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
W ramach działalności odpłatnej PZK wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na a) pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z
podstawie statutu organizacji)
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B,
c) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
W ramach działalności nieodpłatnej PZK wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej
PKD 94.99.Z,
b) nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10.Z,
c) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej PKD 61.20.Z,
d) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
e) wydawanie książek PKD 58.11.Z,
f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
g) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
h) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z,
i) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
j) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
k) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
l) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 74.90.Z,
m) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
n) obrona narodowa PKD 84.22.Z,
o) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne PKD 84.24.Z,
p) działalność archiwów PKD 91.01.B,
q) działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z.
Poza zadaniami określonymi powyżej, PZK realizuje swoje cele poprzez:
a) skupianie w szeregach PZK osób fizycznych interesujących się różnymi aspektami
łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej,
b) szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i solidarności bez względu na ich
narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne,
c) organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza
młodzieży, mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej,
d) prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji
rządowej i samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
krótkofalarstwa w Polsce, a w szczególności zwalczania zakłóceń jako zagrożeń dla
radiokomunikacji, organizowania amatorskiej łączności radiowej w wypadkach zagrożeń
kryzysowych oraz dla ochrony ludności,
d) reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec właściwych organów
administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych i
zagranicznych, zwłaszcza w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej - IARU, realizowanie
zaleceń i rezolucji IARU dotyczących zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji
bezobsługowych oraz zasad wykorzystania przydzielonych służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej zakresów częstotliwości,
e) popieranie i popularyzacja działań członków PZK zajmujących się eksperymentami i pracą
nad nowymi rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji,
f) organizowanie oddziałów terenowych PZK, klubów ogólnopolskich i terenowych PZK oraz
wspieranie ich działalności,
g) organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw sportowych krajowych
oraz zagranicznych,
h) organizowanie wymiany kart potwierdzających łączność zwanych kartami QSL pomiędzy
członkami PZK oraz członkami PZK, a członkami innych organizacji krótkofalarskich w
świecie,
i) działalność wydawniczą dotyczącą różnych dziedzin i aspektów amatorskiej łączności
radiowej,
j) podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów
lub wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
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2.
3.
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działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości,
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
wypoczynek dzieci i młodzieży,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i zagranicą.

wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

2 stycznia 2012 roku w Żurominie odbyła się, kolejna bardzo udana łączności w ramach ARISS.
W sobotę 4 lutego 2012 roku, uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
połączyli się za pomocą telemostu z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS). Było to drugie takie połączenie
w naszym kraju. Dotychczas w Polsce za pomocą telemostu łączyło się z kosmosem tylko Centrum Nauki Kopernika
w Warszawie. Kontakt uczniów z ISS był możliwy dzięki telemostowi, który zapewniła stacja z Kalifornii W6SRJ i według
scenariusza, który został zaakceptowany przez ARISS. Stacja kosmiczna używała znaku NA1SS. Więcej informacji na
http://www.arisspolska.info
W sobotę 3 marca 2012 r. o godzinie 18:00 czasu lokalnego rozpoczęły się regionalne ćwiczenia łączności
kryzysowej pod kryptonimem „ŚNIEŻYCA 2012”. Próby polegały na jednoczesnym przeprowadzeniu lokalnych ćwiczeń
w różnych częściach kraju oraz na utrzymaniu stałej łączności pomiędzy stacjami sztabowymi sieci. Próby przebiegły
zgodnie z harmonogramem realizowano łączności KF pomiędzy stacjami sztabowymi, tj.
SP3POW – Wielkopolska
SP5PLN – Mazowsze
SP6PSR – Dolny Śląsk
SP8KKM – Podkarpacie
SP8PRZ – Rzeszów
Warunki w paśmie 80m były mocno zróżnicowane, dlatego też w niektórych momentach trzeba było korzystać z pomocy
innych stacji sztabowych przy przekazywaniu czy odbieraniu informacji o występujących zagrożeniach. Ćwiczenia „ŚNIEŻYCA
2012” pokazały, że w kontekście utrzymywania łączności kryzysowej KF pomiędzy stacjami sztabowymi z różnych regionów Polski
jest jeszcze dużo do zrobienia. Dotyczy to przede wszystkim wdrożenia jednolitych procedur, dla wszystkich sieci w kraju, które w
sytuacji nieprzewidywalnych warunków propagacyjnych mogą okazać się bezcenne. Zdaję się być pewnym, że element
utrzymywania stałej łączności KF pomiędzy stacjami sztabowymi na stałe wpisze się nie tylko w kolejne ćwiczenia regionalne, ale
również w te o charakterze ogólnokrajowym.
27 marca w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie odbyła się pilotażowa konferencja, której
tematem było krótkofalarstwo w szkole, na uczelni i w środowisku lokalnym. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu
uczestników w tym także z poza Województwa Podkarpackiego. Wykładowcami byli:
dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch - czas wolny, a rozwijanie własnych zainteresowań,
- Tomasz Ciepielowski - miejsce i rola krótkofalarstwa w społeczeństwie,
- Wojciech Putyło - sport krótkofalarski,
- dr Armand Budzianowski, Hubert Hajduk - program ARISS, czyli jak szkoła może nawiązać łączność z astronautą,
- Łukasz Ciuba, Hubert Hajduk, Bogdan Kochmański, Piotr Ożarski - zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w łączności radioamatorskiej,
- Łukasz Ciuba, Bogdan Kochmański, Wojciech Putyło - pokaz łączności na KF i UKF: CW, SSB, FM, RTTY,
- Jacek Kotowski, Hubert Hajduk, Adam Nazimek, Piotr Ożarski - krótkofalarstwo w szkole - polskie doświadczenia.
Większość z wykładowców to krótkofalowcy z regionu podkarpackiego.
Sam pomysł konferencji narodził się jeszcze w ubiegłym roku, a jego autorem jest Piotr Ożarski SP8MRD główny konsultant ds.
młodzieży w PZK. Piotr wraz z kolegami z Rzeszowskiego OT PZK oraz dzięki przychylności Dyrekcji PCEN, zrealizował swój
zamysł. Jest to pierwsza tego typu konferencja sądzić należy, że przy podjęciu pewnych starań jest możliwe zorganizowanie
podobnych w innych miastach Polski. Cel jest jeden: przybliżyć krótkofalarstwo nauczycielom, a przez nich dotrzeć do dzieci i
młodzieży.
Nasi koledzy Hubert SP5RE oraz Przemek SQ5NWR współpracujący w ramach EmCom z Rafałem SQ6IYR EmCom
Mangerem PZK przygotowali bardzo interesującą prezentację w ramach Konferencji Zarządzanie Kryzysowe
i Ratownictwo organizowanej przez frmę "Gigacom" w Hotelu Mariott w Warszawie w dniu 28 marca 2012. Prezentacja miała temat
"Pomoc krótkofalowców w sytuacjach kryzysowych" była znakomicie przygotowana oraz uzyskała bardzo wysoką ocenę wśród
117 jej uczestników.
Tradycyjnie w kwietniu (pierwszy i ostatni weekend) odbyły się międzynarodowe zawody SP DX Contest i SP DX
RTTY Contest organizowane przez Polski Związek Krótkofalowców. Udział w zawodach wzięło 2037 stacji z 78 krajów – SP DX
Contest i ponad 650 stacji z 47 krajów – SP DX RTTY Contest.
8 maja 2012 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, dzieci dzięki zaangażowaniu Ambasady Amerykańskiej
miały łączność z bazą NASA, z której astronauta polskiego pochodzenia George Zamka (pilot wahadłowca Discovery w misji STS120 w 2007 roku i dowódca wahadłowca Endeavour w misji STS-130 w 2010 roku) odpowiadał na pytania dzieci z Polski.
Imprezę poprzedziła emisja filmu dokumentalnego "Chopin - The Space Concert" w reżyserii Adama Ustynowicza z utworami
Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Karola Radziwonowicza i Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego pod batutą
Tadeusza Wicherka, a zrealizowanego w czasie misji wahadłowca Endeavour STS 130.Po filmie nastąpiło połączenie
i astronauta ponad godzinę odpowiadał na zadawane mu przez dzieci pytania.
Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa PZK w ARDF. W dniach 25-27 maja 2012 roku w Lidzbarku Welskim odbyły się
mistrzostwa w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Wzięło w nich udział 84 uczestników i stanowiły one eliminacje do
młodzieżowych mistrzostw R1 IARU, które obędą się na Litwie.
Wspólna akcja dyplomowa PZK i UARL \"EFC 2012 on the Air\"

rozpoczyna się oficjalnie już w najbliższy piątek, 1 czerwca, Europen Footbal Championship
Klub SP6PZG wraz z Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej ze Świdnicy w ramach otwartych dni podziemnej
amplifikatorni w Świdnicy uruchomił stację i pokazy pracy stacji radiowej dla uczniów szkół odwiedzających ten historyczny obiekt.
W dniach 22 i 26 czerwca 2012 roku kolejne spotkania, prelekcja i pokazy w dwóch szkołach gimnazjalnych. Podobna akcja była
również zorganizowana przez SP6PZG z okazji miejskiej imprezy w Strzegomiu. W okresie lipca i sierpnia akcja skierowana była
na kolonie letnie oraz osoby niepełnosprawne. Od września do listopada 8 kolejnych szkół, w których uruchomiono stację i
zaprezentowano kulisy krótkofalarstwa.
Jak co roku, odbyły się targi krótkofalarskie pod nazwą Ham-Radio 2012 w miejscowości Friedrichshafen, nad
jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Od wielu lat Polski Związek Krótkofalowców, jak wiele innych organizacji narodowych
organizuje stoisko. Oprócz PZK, stoiska były wystawione przez następujące organizacje: Belgia ON – UBA, Chorwacja 9A – HRS,
Czechy OK – CRC, Niemcy DL – DARC, Węgry HA – MRASZ, Włochy I – ARI, Portugalia CT – REP, Słowacja OM – SARA,
Słowenia S5- ZRS, Hiszpania EA – URE, Szwajcaria HB0 – USKA, Holandia PA – VERON. Z poza Europy to Izrael 4X – IARC,
USA – W/K – ARRL. Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali skarbnik PZK Bogdan SP3IQ, Basia SQ3VB oraz Oficer
Łącznikowy IARU Paweł SP7TEV. Stoisko PZK na Ham-Radio pełni wiele funkcji do których należy przede wszystkim
prowadzenie akcji informacyjnej w sprawach takich jak organizacja zawodów, wydawanie dyplomów, możliwości podjęcia pracy
amatorskich stacji w Polsce dla obcokrajowców. Drugą bardzo ważną funkcję przedstawicieli PZK jest uczestnictwo w różnych
oficjalnych spotkaniach IARU 1 Regionu. Funkcję uczestnictwa w roboczych spotkaniach pełnił Paweł SP7TEV oraz wspólnie z
Bogdanem SP3IQ na spotkaniu stowarzyszeń członkowskich IARU 1. Region. Oprócz tych wszystkich funkcji oficjalnych, stoisko
PZK jest miejscem wielu spotkań, rozmów i dyskusji dla osób sympatyzujących z PZK z Polski jak i spoza SP. W roku bieżącym
dało się wyraźnie zauważyć, że byliśmy serdecznie witani przez wszystkich zwiedzających nasze stoisko. Wydaje się, że pewien
wpływ na to mają organizowane Mistrzostwa w Piłce Nożnej EURO 2012. Oglądając telewizję, miło było słyszeć wiele
pozytywnych komentarzy związanych z Polską jak i samą organizacją EURO 2012.Na stoisku PZK wielu zwiedzających zadawało
pytania odnośnie do podróży do Polski i to pod względem turystycznym, ale najwięcej musieliśmy szczegółowo
wyjaśniać sprawę użytkowania radiostacji amatorskiej na terenie RP. Gościliśmy na stoisku PZK między innymi przewodniczącego
IARU 1. Regionu Hansa PB2T, Sekretarza IARU 1. Regionu Denisa ZS6BS, grupę DX-Pedition Zygiego DL7DF i innych.
Oczywiście wokół stoiska PZK grupowali się wszyscy niezależnie od stopnia znajomości języka polskiego. Oprócz wielu osób z
Polski, było obecnych wiele osób z poza naszego kraju, właściwie ze wszystkich stron świata. Na stoisku PZK była jak co roku,
obecna księga pamiątkowa w postaci typowego stacyjnego logu. Wpisów w naszym logu jest wiele, zawartych na kilkunastu
stronach. Na stoisku PZK zaopatrzeni byliśmy w materiały reklamowe, przede wszystkim dzięki Polskiemu Towarzystwu
Turystycznego we foldery promujące różne regiony Polski, następnie dzięki Redakcji Świat Radio, w miesięczniki Świat Radio,
Elektronika dla Wszystkich i Elektronika Praktyczna oraz typowe materiały informacyjne PZK. Najważniejszą atrakcją dla
zwiedzających były stoiska czołowych firm produkujących sprzęt dla krótkofalowców: Icom, Yaesu i Kenwood oraz stoiska wielu
dystrybutorów, gdzie można było zaopatrzyć się praktycznie we wszystko co może być potrzebne nam krótkofalowcom w
uprawianiu naszego hobby.
HF Championship's IARU 2012. Tegoroczny start naszej reprezentacji odbył się pod Honorowym Patronatem Pani
Magdaleny Gaj Prezesa UKE. Nasza reprezentacja czyli zespół SN0HQ spisała się znakomicie. Osiągnęliśmy lepszy wynik i to
znacznie od ubiegłorocznego, udało się to pomimo bardzo złej propagacji. Była ona tak zła, że niekiedy na wyższych pasmach
przez cale godziny nie można było zrobić żadnej łączności. Panowała martwa cisza przeplatana QRM i QRN. Byłoby jeszcze lepiej
gdyby nie burze i związane z nimi przerwy w dostawie energii elektrycznej trwające nie raz po kilka godzin.
Tym niemniej tegoroczny start naszej reprezentacji jest bezspornym sukcesem osiągniętym dzięki ogromnemu wysiłkowi całego
zespołu pod wodzą Tomasza SP6T.
Mistrzostwa ARDF. W dniach 5-11 lipca 2012 roku na Litwie w miejscowości Siauliai odbyła się 5-th TAFISA World
Sport for all Games-Olimpiada Sportów Powszechnych, w której startowali zawodnicy PZK – z Klubu Radiolokacji Sportowej.
W zawodach Radiolokacji ARDF Mateusz Szczypior z klubu SP2KRS zdobył cały komplet medali: złoty za 3,5MHz, brązowy za
144 MHz. Srebrny medal zdobyli drużynowo: Mateusz Szczypior, Patryk Niedźwiecki i Mateusz Deptulski. Po zmaganiach TAFIS-y
dojechali najmłodsi zawodnicy na 13 -ty Young ARDF Championship I Regionu IARU - Michalina i Wiktoria Karwowska
SP2KRS oraz Maria Deptulska z Tczewa, podczas startów zajmowały One dobre miejsca: 8, 10, 13, 22, 23 oraz poprawiły
ubiegłoroczny wynik zajmując 4 miejsce drużynowo. Dobre miejsca zajęli także nasi chłopcy plasując się w połowie stawki.
W dniu 22 lipca 2012r. w pensjonacie "Bukowy Gaj" przy ul. Tatrzańskiej 55b w Poroninie rozpoczął się kolejny, już
szósty, obóz szkoleniowy Polskiego Związku Krótkofalowców. Organizatorem i kierownikiem obozu był Zbyszek SP2JNK. Na
obozie w większości uczestniczą dzieci i młodzież, członkowie rodzin krótkofalowców członków PZK. W trakcie obozu był
prowadzony kurs krótkofalarski oraz intensywne szkolenie i treningi w ramach Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF). Z
obozu pracowała radiostacja SP0PZK pod nadzorem Piotra SP2JMR kierownika stacji. Na obozie było 47 osób w tym 9 osób
kadry. Obóz sportowo szkoleniowy PZK w sportach obronnych dofinansowany przez MON. Troje uczestników z grupy tzw.
radiowej zdało egzamin na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w Gliczarowie podczas XIII
Zakopiańskiego Zlotu Krótkofalowców W czasie obozu na tym samym terenie w dniach 3-5 sierpnia, odbyły się Otwarte
Międzynarodowe Mistrzostwa ARS PZRS współorganizowane przez Klub Radiolokacji Sportowej (KRS), PZK i UKS „Lis” z Gardei.
Głównym organizatorem tych mistrzostw był Zbyszek SP2JNK. W mistrzostwach wzięło udział 72 zawodników z 4 krajów, a z
pośród uczestników obozu 5. startowało w odpowiednich grupach klasyfikacyjnych.
Polscy krótkofalowcy zorganizowali kolejną DXpedycję. Tym razem celem polskiej wyprawy była Mauretania (5T).
Wyprawa używała znaku 5T0SP i pracowała na pasmach w terminie od 24 listopada do 10 grudnia 2012 roku.
Wielką pomoc przy organizacji wyprawy okazał Jean 5T0JL. Obsadę wyprawy stanowili: Bogusław - SP2EBG, Jan -SP3CYY,
Jerzy - SP3GEM, Włodzimierz - SP6EQZ, Ryszard - SP6FXY, Janusz - SP6IXF oraz Jean - 5J0JL.
Wyprawa bęła aktywna na wszystkich pasmach fal krótkich, emisjami CW, SSB i RTTY. Przeprowadzono 83 538 łączności
Strona internetowa wyprawy: http://www.5t0sp.dxing.pl/
Od 22-26 sierpnia 2012 roku w Skierniewicach odbyły się "OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA HST „
PUCHAR EUROPY 2012”. Na zlecenie PZK organizatorem ich jest Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej z
Alfredem SP7HOR na czele. Mistrzostwa te były jednocześnie dla naszych zawodników eliminacjami do Mistrzostw Świata HST

IARU w Szwajcarii. W "Pucharze Europy 2012" wzięło udział ponad 60. zawodników z 8. krajów. W pierwszym dniu padł rekord
świata w konkurencji RUFZ -191942 pkt, który uzyskała Teodora Getsova zawodniczka Bułgarii. W zawodach drużynowo
zwyciężyła ekipa Białorusi przed Rosją i Bułgarią. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce, zdobywając 12 brązowych medali. W naszej
ekipie wyróżnił się młody zawodnik Seweryn Ciszewski w kategorii M-16 zdobywając 4 brązowe medale. Zawody przebiegały w
spokojnej, koleżeńskiej atmosferze co sprzyjało osiąganiu bardzo dobrych wyników.
W dniach 10 – 16 września 2012r. odbyły się w miejscowości Kopaonik w Serbii 16-te Mistrzostwa Świata
Międzynarodowego Związku Krótkofalowców IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF). Uczestniczyły w nich
reprezentacje 30 stowarzyszeń krótkofalarskich z wszystkich trzech regionów IARU.Reprezentacja Polskiego Związku
Krótkofalowców składała się z zawodników klubów PZK i zawodników Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Zdobyła ona
łącznie sześć medali, w tym dwa srebrne i cztery brązowe.
Medale srebrne
•
Mateusz Deptulski, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 144 MHz
Drużynowo, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 144 MHz
Medale brązowe
•
Magdalena Dura, zawody klasyczne, kategoria W21, pasmo 144 MHz
Mateusz Szczypior, zawody klasyczne, kategoria M19,pasmo 3,5 MHz
Drużynowo, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 3,5 MHz
Paweł Janiak, zawody „Foxoring”, kategoria M21
Prezes Polskiego Klubu Radiolokacji Sportowej PZK Jacek Czerwiński SP2LQC pełnił na Mistrzostwach odpowiedzialną funkcję
sędziego startowego. Wśród zawodników polskich znaleźli się między innymi zastępca prezes PZK do spraw
sportowych Zbigniew Mądrzyński SP2JNK i ARDF Manager PZK Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY.
Przed Polskim Związkiem Krótkofalowców stoi kolejne odpowiedzialne zadanie: organizacja 19-tych Mistrzostw 1-go Regionu
IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Odbędą się one w dniach 9 – 15 września 2013 roku w Kudowie Zdroju
20 października 2012 roku na terenie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu, pod
patronatem PZK, odbyła się II Konferencja ARISS zorganizowana przez Grupę ARISS Polska, Stowarzyszenie Krótkofalowców i
Radioamatorów „Delta” w Dębicy, Zespoły Szkół w Stobiernej i Brzeźnicy oraz przy współudziale Urzędu Gminy w Dębicy i
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Warto wspomnieć, że uczniowie szkół w Stobiernej i Brzeźnicy przygotowują się do
łączności z ISS i licznie przybyli na Konferencję wraz z nauczycielami. Celem Konferencji było bowiem zainteresowanie uczniów,
nauczycieli i dyrektorów szkół programem ARISS, przybliżenie specyfiki tego programu oraz wymagań formalnych do
zrealizowania przedsięwzięcia. Główni animatorzy tego przedsięwzięcia tj. Armad SP3QFE – mentor ARISS EUROPE, Jacek
SQ8AQO i Hubert SQ9AOL doskonale spisali się w roli organizatorów, zapewniając uczestnikom spotkania wiele ciekawych
wrażeń. Uczniowie szkół z wielkim przejęciem wysłuchiwali ciekawych wystąpień technicznych przybliżających problematykę
kosmosu, stacji orbitalnych, łączności ze stacją orbitalną i łączności EME itd.
Ciekawą niespodziankę sprawili przedstawiciele mikołowskiego klubu SP9PKS wręczając młodzieży podręczne zestawy
majsterkowicza do wykonania najprostszego klucza telegraficznego. Montaż takiego zestawu, trwał zaledwie kilka minut
i z korytarza co chwila docierały sygnały telegraficzne, świadczące o pierwszych próbach poznania tajników telegrafii przez
młodzież. Nie zabrakło również radiostacji R-140 zainstalowanej na Starze 660, którym na co dzień opiekuje się Andrzej SQ8NMA.
W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić ekspozycję historyczną przy Górze Śmierci oraz poligon
niemieckich pocisków rakietowych w Bliźnie.
Fotoreportaż ze spotkania znajduje się na stronie: http://www.sp9pks.pl/galeria/2012/2012_10_20/index.php
Dziesiąte Mistrzostwa Świata w Szybkiej Telegrafii - HST IARU odbyły się one w Beatenberg’u (Szwajcaria) w dniach
17-21 października 2012 roku. Reprezentacja Polski zdobyła drużynowo 5. miejsce na 16 krajów klasyfikowanych
w Mistrzostwach. Reprezentantami SP byli: Seweryn Ciszewski SP1-22037, Donata Gierczycka-Zbrożek SP5HNK, Irena
Siorek SP7QL, Marek Kluz SP8BVN, Mariusz Węgorek SP8TDX, Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, Alfred Cwenar SP7HOR.
W klasyfikacji indywidualnej na szczególną uwagę zasługują wyniki Seweryna Ciszewskiego SP1-22037, 13-letniego zawodnika
startującego w HST dopiero po raz drugi. Uzyskał on dyplomy za 4 miejsce w odbiorze słuchowym, 4 miejsce w konkurencji RUFZ,
5 miejsce w nadawaniu i 5 miejsce w konkurencji Morse Runner. Seweryn „otarł się” bardzo małą różnicą punktów o miejsce
trzecie i brązowy medal Mistrzostw Świata w konkurencji RUFZ.
Pod adresem www.hst2012.ch dostępna jest strona internetowa całkowicie poświęcona ubiegłorocznym zawodom HST.
Polski Związek Krótkofalowców od 2009 roku współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacji. Nasza współpraca
dotyczy głównie prezentowania stanowisk zajmowanych przez administrację państwową w konsultowaniu projektów norm
obowiązujących na obszarze UE, w tym szczególnie Polski. Związane jest to z dostępnością pasm radiowych w tym amatorskich w
aspekcie zagrożeń powodowanych wzrastającym poziomem zakłóceń przemysłowych oraz pochodzących
od innych podmiotów nie zajmujących się faktycznie radiokomunikacją. Od niedawna kompleksowo tymi zagadnieniami
zajmuje się Manager PZK ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) Marek Bury SP1JNY.
W ramach bardzo dobrych relacji i znakomitej współpracy ze Starostwem Powiatowym członkowie klubu SP9KDA z
Olesna zamontowali antenę UKF na budynku, w którym siedzibę ma Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdro-wia
Starostwa Powiatowego. Do tego czasu żeby nawiązać łączność w sprawach kryzysowych trzeba było przejść do oddalonego o
kilka ulic Centrum Zarządzania Kryzysowego, obecnie jest możliwość prowadzenia korespondencji bezpośrednio z biura Wydziału,
co może okazać się bardzo istotnym dla sprawności całego systemu. Sprawdzono łączność ze wszystkimi gminami powiatu
Oleskiego i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

Cały kraj.

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo- -wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej,
szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak

X

nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

13 000

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

Osoby prawne

16

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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)

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane
różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra
społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w
Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.
Polski Związek Krótkofalowców prowadzi m.in. niżej wymienione działania.
· Współpracuje z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW i UM
w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności.
· Pomaga uruchamiać przemienniki analogowe i beacony oraz APRS.
· Szkoli przyszłych krótkofalowców.
· Organizuje obozy i zawody krótkofalarskie.
· Organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych.
· Redaguje "Krótkofalowca Polskiego".
· Organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności.
· Wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL.
· Wydaje dyplomy krótkofalarskie.
· Uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych dotyczących krótkofalowców.
· Pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym do
stawiania anten.
· Walczy o czystość „eteru”.
· Reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą.
· Jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii
Radioamatorskiej.
· Organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie.
· Wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych.
· Współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach.

Kod PKD:

61.20.Z

Kod PKD:

61.30.Z

Kod PKD:

84.24.Z

organizację

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

Cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

X tak
nie

Realizacja zadania publicznego zleconego przez MON pod nazwą - Obóz szkoleniowy w
sportach obronnych. Poprzez realizację w/w zadania osiągnięto następujące rezultaty:
podniesiono poziom sprawności fizycznej uczestników, podniesiono zdolności motoryczne
uczestników, podniesiono technikę orientacji i radiolokacji pozwalające na samodzielne
poruszanie się w terenie, przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na
świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży, jako ważnego elementu
wychowawczego. Zagospodarowanie czasu wolnego, zainteresowanie sportami obronnymi.

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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)

Kod PKD:

85.51.Z

Kod PKD:
Kod PKD:
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak

X nie
5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej
wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

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)

1 276 238,04

zł

0,00

zł

16 950,00

zł

0,00

zł

1 418,31

zł

68 097,05

zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

65 750,00

zł

w
tym:

0,00

zł

65 750,00

zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00

zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00

zł

1 062 487,39

zł

395 087,00

zł

1 160,00

zł

666 240,39

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00

zł

e) ze spadków, zapisów

0,00

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

0,00

zł

g) z nawiązek sądowych

0,00

zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00

zł

15 165,43

zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
w
tym:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych

8. Z innych źródeł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00

zł

0,00

zł

163 007,54

zł

68 255,61

zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich
okresach sprawozdawczych
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w
szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2

Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

31 066,13

zł

,

zł

3

Porządku i bezpieczeństwa publicznego

4

,

zł

,

zł

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 kwotą
,

1
Do dyspozycji Oddziałów Terenowych PZK

37 189,48

Do dyspozycji Zarządu Głównego PZK

31 066,13

,

2

zł
zł

3

,

zł

4

,

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
w
tym:

1 251 829,02

zł

68 255,61

zł

0,00

zł

0,00

zł

75 035,97

zł

0,00

zł

0,00

zł

133 632,21

zł

0,00

zł

0,00

zł

0,00

zł

1 043 160,84

zł

68 255,61

zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty,
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

X

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)
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 umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

-> jakich? ___________________________

tak

X nie
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. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

2 osoby

(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)

1,5 etatów

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. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

18 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

X tak
nie

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

osób fizycznych

4050

osób prawnych

3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja pozyskała
organizacja straciła

członków
85

członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są
osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
czy przedstawiciele władz organizacji)

X tak
nie

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

w tym:

osób

3

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zarządzającego

osób

e) inne osoby

osób

1
1

1
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni

osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zarządzającego

osób

e) inne osoby

osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

109 785,76

zł

53 890,76

zł

53 090,76

zł

0,00

zł

800,00

zł

0,00

zł

55 895,00

zł

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

7 680,00

zł

w tym:

7 680,00

zł

0,00

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

0,00

zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00

zł

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

1 178,87

zł

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

0,00

zł

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

0,00

zł

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

3 052,04

zł

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
w tym:

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze
nagrody
premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

10. 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

tak

X nie
,

zł

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

54 300,00

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

tak

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej

X tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1

Nazwa zadania

Kwota

Obóz szkoleniowy w sportach obronnych

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Nazwa zamówienia

Kwota

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
Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej liczbie
głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1
2
3
4
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)

tak

X nie

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

Sporządził/a Imię i nazwisko Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Jan Dąbrowski wice prezes
20 czerwca 2013 r.

Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli organizacja
posiada pieczęć

