
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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• 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 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ZŁOTA Nr domu 7 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-019 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228272429

Nr faksu E-mail biurozg@pzbs.pl Strona www www.pzbs.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-04

2005-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00086649000000 6. Numer KRS 0000219753

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

Marek Michałowski Prezes NIE

Igor Chalupec Wiceprezes TAK

Tomasz Latos Wiceprezes TAK

Jacek Grzelczak Członek Zarządu TAK

Przemysław Janiszewski Członek Zarządu NIE

Kacper Kopka Członek Zarządu NIE

Przemysław Maliszewski Członek Zarządu NIE

Ewa Miszewska-
Michalewicz

Członek Zarządu NIE

Piotr Walczak Członek Zarządu NIE

POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Do zadań PZBS należy w szczególności:
a) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w 
dyscyplinie brydż sportowy,
b) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we 
współzawodnictwie sportowym,
c) reprezentowanie polskiego brydża sportowego w międzynarodowych 
organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
d) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
e) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu 
kadry narodowej,
f) określanie zasad i egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
zawodników,
g) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu 
sportowego,
h) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych 
oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach 
związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami 
sportowymi, a także ich kompetencji, trybu postępowania i rodzajów 
wymierzania kar,
i) przyznawanie, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, 
licencji sędziowskich i szkoleniowych oraz określanie, w zakresie zgodnym 
z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych warunków 
umożliwiających wypełnianie funkcji sędziów i szkoleniowców (trenerów i 
instruktorów w rozumieniu właściwych przepisów prawa).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Jarosław Molenda Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Olech Bestrzyński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tadeusz Biernat Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Michał Kilanowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Marcin Pędziński Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE
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PZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) umożliwianie zrzeszania się brydżystom,
b) opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju,
c) organizowanie, wspomaganie lub prowadzenie:
‒ w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, 
międzynarodowych, pucharowych, treningowych, promocyjnych i innych 
zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego,
‒ krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej,
‒ kształcenia trenerów, instruktorów i sędziów oraz nadawanie im, w 
zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, uprawnień oraz 
licencji,
‒ klasyfikacji zawodników, szkoleniowców i sędziów,
‒ obozów i wczasów rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowo-
turystycznych brydża sportowego,
d) ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża sportowego:
‒ Jednolitego Kalendarza Sportowego i regulaminów rozgrywek,
‒ zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego oraz jego 
atestacji i homologacji,
e) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością członków 
PZBS, zwłaszcza w zakresie:
‒ rozwijania brydża sportowego wśród młodzieży,
‒ prowadzenia klasyfikacji sportowej,
‒ koordynowania kalendarza imprez sportowych,
‒ prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sędziów, szkoleniowców i 
działaczy,
‒ prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, 
dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,
f) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami 
oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień 
regulaminów i uchwał organów PZBS oraz przepisów i zasad uprawiania 
brydża sportowego,
g) ustanawianie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane 
są z realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych oraz 
prowadzenie ich ewidencji,
h) inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym 
także naukowych, z zakresu teorii brydża, uprawiania brydża i prawa 
brydżowego,
i) prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkowanie sprzętu i 
akcesoriów brydżowych,
j) otaczanie opieką i popieranie zawodów brydża sportowego 
organizowanych w formie imprez środowiskowych, branżowych, 
zawodów brydża ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp.,
k) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach 
organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację 
statutowych celów i zadań PZBS, na zasadach określonych w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego,
l) budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urządzeń 
istotnych dla brydżystów, a także organizowanie transportu związanego z 
działalnością PZBS,
m) podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem 
przez PZBS działalności statutowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wszystkie  zawody międzynarodowe zostały odwołane.

Zawodnicy brali udział w imprezach zgodnie z Kalendarzem Sportowym.
04.01 - 05.01 I i II liga - III zjazd 
04.01 - 06.01 Ekstraklasa - 2. zjazd (7 meczów) Starachowice
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10.01 Turniej WOŚP 
10.01 - 12.01 Kursokonferencja sędziowska Starachowice
10.01 - 12.01 Kadra Mikstowa - Etap I Warszawa
11.01 OTP** Turniej im. M Kochowicza Bydgoszcz
11.01 Mistrzostwa Polski Sędziów Starachowice
12.01 OTP**UZDROWISKOWY Połczyn Zdrój
12.01 - 18.01 XII Kongres UZDROWISKOWY Połczyn Zdrój
13.01 KMP 
17.01 - 21.01 Kadra Mistrzowska i Narodowa Seniorów 
19.01 OTP** 8. Memoriał im. Arcymistrza Czarka Szadkowskiego Międzyrzecz
23.01 - 26.01 23. Mityng Żuławski Elbląg
24.01 - 25.01 Zimowe Mistrzostwa Polski Teamów, OTT*** GPPT 2019/20 (3) Elbląg
24.01 - 26.01 Mistrzostwa Krajowej Administracji Skarbowej Jastrzębia Góra
26.01 OTP*** BUDIMEX GPP Par 2019/20 (4) Elbląg
31.01 - 02.02 Ekstraklasa - Play Off Starachowice
31.01 - 02.02 I i II liga - IV zjazd 
Luty
07.02 - 09.02 Kadra Krajowa 
08.02 29. OTP** o Puchar Wójta Gminy Bielsk Bielsk
08.02 - 09.02 Rozgrywki Kadry Juniorek Warszawa
09.02 OTP** - CONNECTOR Grand Prix Wielkopolski 2020-AUTO WATIN Poznań- Jelonek
09.02 OTP** o puchar Prezydenta Płocka Płock
10.02 KMP - III Memoriał Wojciecha Siwca 
14.02 - 16.02 Ekstraklasa - baraż o utrzymanie Starachowice
14.02 - 16.02 I i II liga - V zjazd Starachowice
21.02 - 23.02 Kadra Mistrzowska 
21.02 - 23.02 Rozgrywki Kadry Juniorek - 3 etap Warszawa
23.02 49. OTP** O Puchar "Śnieżnego Płatka" Dobrodzień
23.02 OTP** - o Puchar Burmistrza Biskupca Biskupiec
29.02 OTP** GPK-P Brodnica
29.02 - 06.03 3. Zimowe Mistrzostwa Europy
(3rd European Winter Games) Monte Carlo, Monaco
Marzec
01.03 OTP* Memoriał Waldka Siudy Lubań
01.03 XXII OTP* o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta Łańcut
06.03 - 08.03 Kadra Mikstowa - Etap II Warszawa
07.03 OTP** III Memoriał Kazimierza Karwowskiego Toruń
07.03 OTP** IV Memoriał Mariana Kucharskiego Radom
08.03 OTP** XIII Międzynarodowy Turniej Par o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki Suwałki
09.03 KMP 
Czerwiec
06.06 OTP** Puchar Hefajstosa Otwock
07.06 XXXIV OTP ** Warmiński Olsztyn
07.06 OTP* Mistrzostwa Warszawy Warszawa
07.06 OTP* O Puchar Burmistrza Szczawno Zdrój
08.06 KMP - termin 6 
11.06 - 14.06 Wielkopolski Weekend Brydżowy Poznań
13.06 OTP** VIII Turniej o Puchar Prezydenta Koszalina Koszalin
13.06 OTP** XXIX Mistrzostwa Ostrzeszowa, 11. Memoriał Marka Więcka - odwołana przez organizatora Ostrzeszów
13.06 OTP* Pożegnanie wiosny Gdańsk
14.06 OTP** XXIV Turniej Par z okazji Dnia Zambrowa Zambrów
18.06 - 21.06 34. Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej 
21.06 OTP** XVIII Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Mielca Mielec
21.06 OTP** Bartoszyce Bartoszyce
21.06 OTP* Miedziana Kadź Legnica
21.06 OTP ** Memoriał Marka Krajewskiego Łowicz
21.06 OTP** VIII Memoriał Jana Chojankowskiego Stargard
26.06 - 28.06 Finał Ekstraklasy
(Final Four Polish League) 
26.06 - 28.06 OTP* Mistrzostwa Śląska na Maksy Chorzów
27.06 OTP** GPK-P Włocławek
28.06 OTP** III Memoriał im. Bogdana Janiszewskiego Czarna Białostocka
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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)

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

8000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lipiec
02.07 - 12.07 63. Kongres "Sława" Sława
Sierpień
15.08 XXX OTP * "Cud nad Wisłą" Radzymin
16.08 OTP*** BUDIMEX GPP Par 2019/20 (13) - odwołany przez organizatora Rzeszów
20.08 - 23.08 21. Mityng "Hotel Senator" OTP* Starachowice
Wrzesień
04.09 - 12.09 59. Festiwal Brydżowy
(59th Bridge Festival) Pula, Chorwacja
17.09 - 20.09 Sparing Kadry Mikstowej Łojdy
20.09 OTP* XXVI Turniej MORSKI Szczecin
23.09 - 27.09 7. Palace Cup
(7th Palace Cup) Warszawa
30.09 - 05.10 Międzuwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
30.09 - 05.10 Eliminacje wojewódzkie do X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Październik
02.10 - 04.10 Ekstraklasa - I zjazd Warszawa
03.10 - 04.10 I i II liga - I zjazd 
05.10 - 18.10 Polish Bridge Union European Seniors Cup BBO
08.10 - 11.10 Mistrzostwa Polski Młodzików Starachowice
09.10 - 11.10 Akademickie Mistrzostwa Polski Warszawa
09.10 - 11.10 OTP* 2. Lubuski Mityng Brydzowy Sława
20.10 - 24.10 10. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Sportów Umysłowych Lublin
23.10 - 25.10 Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław
24.10 - 25.10 62. Mityng Bursztynowy (OTP*) Szczecin
Listopad
05.11 - 08.11 OTT im. Krzysia Bądera - online Lubomino
11.11 Ogólnopolski Turniej "O Podkowę Kasztanki Marszałka" BBO
Grudzień
04.12 - 06.12 Internetowe Mistrzostwa Polski Par Mikstowych - Connector 2020 - online 
10.12 - 13.12 XIV. Tarnowski Mityng Brydżowy - online Tarnów 
12.12 - 20.12 1. Skawiński Mityng Brydzowy online BBO
27.12 Turniej Charytatywny "Prometeusz dla Seniorów" Online BBO
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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 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

- Opracowywanie kierunków rozwoju bryża w 
kraju. - Organizowanie, wspomaganielub 
prowadzenie: a) w sposób bezpośredni lub 
pośredni zawodów krajowych, 
międzynarodowych, pucharowych, 
treningowych, promocyjnych i innych zgodnie z 
ustalonym systemem współzawodnictwa 
sportowego, b)krajowej i międzynarodowej 
klasyfikacji sportowej, c)kształcenia 
trenerów,instruktorów i sędziów 
oraznadawanieim, w zakresie zgodnym z 
obowiązującymi przepisami prawa,uprawnień 
oraz licencji, d)klasyfikacji zawodników, 
szkoleniowców i sędziów, e)obozów i wczasów 
rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek 
sportowo-turystycznych brydża sportowego - 
Ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża 
sportowego: a) Jednolitego Kalendarza 
Sportowego i regulaminów rozgrywek, b)zasad i 
norm użytkowania brydżowego sprzętu 
sportowego oraz jego atestacji i homologacji, - 
Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
działalnością członków PZBS, zwłaszcza w 
zakresie: a)rozwijania brydża sportowego wśród 
młodzieży, b)prowadzenia klasyfikacji sportowej, 
c)koordynowania kalendarza imprez 
sportowych, d)prowadzenia ewidencji sekcji, 
zawodników, sędziów, szkoleniowców i 
działaczy, e)prowadzenia rejestracji zawodów, 
wyników oraz ewidencji, dokumentacji i 
sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej.

93.19.Z 17 737,60 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

-Sprawowanie opieki szkoleniowej i 
wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli 
nad przestrzeganiem przez nich statutu, 
postanowień regulaminów i uchwał organów 
PZBS oraz przepisów i zasad uprawiania brydża 
sportowego, -Ustanawianie i nadawanie odznak, 
których warunki uzyskania związane są z 
realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar 
dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji, 
-Inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz 
popieranie prac, w tym także naukowych, z 
zakresu teorii brydża, uprawiania brydża i prawa 
brydżowego

94.99.Z 0,00 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) 2 412 180,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 976 267,32 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 793,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 390 912,48 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 25 207,01 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 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Prowadzenie działalności wydawniczej
(wydawanie czasopisma pt:. "Świat Bryża"). 
Kwartalnik wydawany jest w ilości zmiennej 
t.j. 6 000-6 500 egz i rozprowadzany jest do 
kolportażu poprzez firmę POL PERFECT. 
Cześć nakładu (około 200 egz.) 
przeznaczona jest na wysyłkę indywidualną 
(prenumeratę) zagraniczną. Wysokie koszty 
wydawnicze( druk,transport,koszty 
osobowe redakcji) powodują, że 
wydawanie kwartalnika jest na granicy 
opłacalności. Z uwagi na branżowy 
charakter zawartych treści jest 
przeznaczony do wąskiego kręgu odbiorców 
i nie wchodzi w rachubę zwiększanie 
nakładu czy też wyższej ceny sprzedaży.

58.14.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

1 73.11.Z

Usługi reklamowe na rzecz sponsora. Świadczenie usług o charakterze marketingowo 
promocyjnym na rzecz sponsora. Do działań w zakresie usług reklamowych należą między 
innymi: odpowiednie zamieszczanie znaków,loga,informacji o sponsorze w miejscach 
rozgrywek, wydzielanie miejsc na ustawienie znaków stojących, zarezerwowanie czasu 
podczas imprez na przemówienia przedstawicieli sponsora, wyznaczanie miejsc na materiały 
marketingowe typu: ulotki,broszury, plakaty, tablice,banery, koszulki,długopisy etc. 
Zapewnienie relacji z imprezy w biuletynie oraz w magazynie "Świat Bryża".
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17 737,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 696 202,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 682 224,63 zł

2.4. Z innych źródeł 1 016 016,48 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 17 737,60 zł

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

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

1 KONSULTACJE SZKOLENIOWE V-13 I V-16 12 000,00 zł

2 NAGRODY ZA UDZIAŁ W DMP ON LINE V-13,V-16,V-21 5 737,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

688 002,52 zł

8 199,48 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

255 092,67 zł

36 219,48 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)

390 912,48 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 789 619,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -187 124,77 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 070 291,16 zł 17 737,60 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

1 186 647,62 zł 17 737,60 zł

206 918,67 zł 0,00 zł

87 773,14 zł

3 653,64 zł

529 483,00 zł

55 815,09 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 303 139,34 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

1 150 289,93 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3 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)

3,00 etatów

130 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

6 616 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 669 805,88 zł

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

669 205,88 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 

600,00 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)

509,00 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

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

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

296 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 296 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

264 376,70 zł

254 847,04 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

7 979,40 zł

- inne świadczenia 1 550,26 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 405 429,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 75 220,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 593 985,88 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

4 800,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 "Masz czas wolny - ćwicz 
umysł grając w brydża" 
dotacja na realizację zadania 
do umowy nr 
RS.526.61.2020 z dnia 
23.09.2020 GMINA 
ŁOMIANKI05-092 ŁOMIANKI

Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.

Gmina Łomianki 8 200,00 zł

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

0,00 zł

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

20 000,00 zł

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

1 Przygotowanie do 
Mistrzostw Świata lub 
Europy w sportach 
nieolimpijskich

Przygotowanie do Mistrzostw 
Świata lub Europy w sportach 
nieolimpijskich

Ministerstwo Sportu 552 000,00 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Marek Michałowski
Igor Chalupec 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

2 Brydż 60+ Profilaktyka demencji i 
wyprowadzenie z osamotnienia 
poprzez aktywizację osób 60+

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

196 880,00 zł

2021-10-12
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