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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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. OŁAWSKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-123 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 717505849

Nr faksu E-mail biuro@muzeatechniki.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-09-25

2016-02-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02244642800000 6. Numer KRS 0000289386

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

PIOTR GERBER PREZES 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

IWONA JAKUBIAK PRZEWODNICZĄCA 
RADY

NIE

RAINER SACHS CZŁONEK RADY NIE

ŁUKASZ ZALICKI CZŁONEK RADY NIE

"FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są:
- trwała ochrona dziedzictwa przemysłowego Śląska,
- upowszechnianie wiedzy o historii, nauce, technice i kulturze szczególnie 
śląskiej,
- inicjowanie, koordynowanie i wykonywanie badań naukowych i działań 
innowacyjnych w ww. obszarach,
- wspieranie działań zbieżnych z celami fundacji, o których mowa wyżej,
- dokumentacja, konserwacja zabytków techniki w tym śląskich,
- edukacja w dziedzinie ochrony dziedzictwa przemysłowego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe realizowane są poprzez:
-  prowadzenie Muzeów w oparciu o przepisy  o muzeach,
- organizowanie i prowadzenie badań naukowych, ekspedycji naukowych 
oraz prac wykopaliskowych,
- opracowywanie opinii, ekspertyz i dokumentacji z zakresu swojej 
działalności,
- organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
- publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz 
wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swej działalności,
- przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów,
- przyjmowanie w depozyt muzealiów i materiałów archiwalnych od osób 
prywatnych i instytucji,
- współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi,
- konserwację i rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych,
- podejmowanie inicjatyw i udział w realizacji projektów naukowo-
badawczych i edukacyjnych,
- przyznawanie stypendiów i nagród oraz udzielanie wsparcia finansowego 
laureatom konkursów,
- współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, 
placówkami naukowymi i oświatowymi, krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami o założeniach podobnych do celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

50000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez działalność w oddziałach terenowych oraz poprzez działania w przestrzeni 
publicznej w dziedzinie ochrony zabytków w Polsce i Europie. Do najważniejszych działań podjętych w roku sprawozdawczym w 
poszczególnych jednostkach należą: 
1. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej: a) prace remontowo - budowlane: zakończenie remontu  budynku 
ekspozycji, wraz z remontem dachu, wymiana instalacji elektrycznej w budynku Hali Parowozowni, montaż ogrzewania w 
pomieszczeniach nowych ekspozycji, b) remonty i pozyskiwanie nowych eksponatów: rozpoczęcie remontu zabytkowego 
wagonu pocztowo - bagażowego Pwgs z 1928 r., remont zabytkowego autobusu szynowego SA102-002, remont i konserwacja 
zabytkowej polskiej lokomotywy parowej TKt48-18 z 1951 r., c) organizacja wystaw stałych i czasowych - otwarcie nowych 
ekspozycji stałych Muzeum zlokalizowanych w budynku d. warsztatu kolejowego z 1908 r. 
2. Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach: a) prace remontowo - budowlane: budowa infrastruktury dla systemu 
klimatyzacji i wentylacji hali głównej, b) remonty i pozyskiwanie nowych eksponatów: remont i konserwacja (z przywróceniem 
do ruchu) zabytkowych maszyn z ciągu technologicznego do produkcji blach cynkowych (m.in. walcarki wstępnej, nożyc 
krążkowych lub gilotynowych, wytłaczarki oraz skórownicy)  c) organizacja wystaw stałych i czasowych: organizacja stałej 
wystawy zabytkowych motorowerów.
3. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie: a) prace remontowo - budowlane: usuwanie pozostałości poprodukcyjnych w 
pomieszczeniach młyna właściwego, pakowni oraz czyszczarni. Konserwacja zabytkowych maszyn ciągu technologicznego do 
produkcji kasz, mąk i otrębów (m.in. mlewniki, odsiewacze ramowe). Remont poszycia dachu nad młynem, pakownią oraz 
czyszczarnią.
4. Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich: a) prace remontowo - budowlane: prace zabezpieczające w 
spichlerzu oraz dalsze zagospodarowanie terenu folwarku w ogrodzie warzywnym oraz pasiece, b) remonty i pozyskiwanie 
nowych eksponatów: pozyskanie zabytkowego wozu bojowego straży pożarnej Renault CV z 1918 r.
5. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Dzierżoniowie: a) prace remontowo - budowlane: remont generalny dachu nad 
tzw. pierwszą parowozownią (budynkiem administracji Muzeum) oraz prace dostosowujące budynek parowozowni 
wachlarzowej do pełnienia funkcji Centralnego Magazynu Eksponatów Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. 
6. Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach:
a) prace remontowo - budowlane: remont dachu nad budynkiem d. wzorcowni

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

a. Konserwacje i naprawy muzealiów: wagon 
Pwgs, autobus szynowy SA102, naprawy i 
konserwacje maszyn z kolekcji Muzeum Techniki 
Rolniczej na Śląsku, konserwacje i remonty 
zabytkowych maszyn z ciągu technologicznego 
do produkcji blach cynkowych, naprawy 
utrzymaniowe maszyn i urządzeń. Organizacja 
przejazdów zabytkowym taborem po Dolnym 
Śląsku oraz prezentacje pracy zabytkowych 
maszyn i urządzeń we wszystkich oddziałach 
Fundacji.  Konserwacje i naprawy muzealiów: 
wagon Pwgs, autobus szynowy SA102, naprawy i 
konserwacje maszyn z kolekcji Muzeum Techniki 
Rolniczej na Śląsku, konserwacje i remonty 
zabytkowych maszyn z ciągu technologicznego 
do produkcji blach cynkowych, naprawy 
utrzymaniowe maszyn i urządzeń. Organizacja 
przejazdów zabytkowym taborem po Dolnym 
Śląsku oraz prezentacje pracy zabytkowych 
maszyn i urządzeń we wszystkich oddziałach 
Fundacji.

91.02.z 0,00 zł

2

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

a. Organizacja międzynarodowej konferencji 
naukowej BIG STUFF 2019 w Katowicach, 
spotkania specjalistów ze wszystkich 
kontynentów w dziedzinie ochrony dużych 
obiektów poprzemysłowych, organizacja Gali 
Pary - IX Międzynarodowego Spotkania 
Zabytkowych Lokomotyw i Pojazdów 
Użytkowych, organizacja Dnia Kolejarza, Dnia 
Hutnika oraz obchodów Święta Niepodległości 
we wszystkich obiektach Fundacji, udział w 
Industriadzie, święcie Szlaku Zabytków Techniki, 
udział pracowników i przedstawicieli Fundacji w  
wywiadach i programach telewizyjnych, 
publikacje prasowe promujące ideę ochrony 
dziedzictwa przemysłowego.  Organizacja 
międzynarodowej konferencji naukowej BIG 
STUFF 2019 w Katowicach, spotkania 
specjalistów ze wszystkich kontynentów w 
dziedzinie ochrony dużych obiektów 
poprzemysłowych, organizacja Gali Pary - IX 
Międzynarodowego Spotkania Zabytkowych 
Lokomotyw i Pojazdów Użytkowych, organizacja 
Dnia Kolejarza, Dnia Hutnika oraz obchodów 
Święta Niepodległości we wszystkich obiektach 
Fundacji, udział w Industriadzie, święcie Szlaku 
Zabytków Techniki, udział pracowników i 
przedstawicieli Fundacji w  wywiadach i 
programach telewizyjnych, publikacje prasowe 
promujące ideę ochrony dziedzictwa 
przemysłowego.

91.03.z 0,00 zł
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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

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

Organizacja zlotu zabytkowych parowozów 
"Gala Pary 2018 w Jaworzynie Śląskiej. 
Organizacja imprezy kulturalnej pt. "Gala 
Techniki Rolniczej"- nowo powstającym 
Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
Świdnickich. Wydanie albumu" Zabytkowe 
szpitale na Dolnym Śląsku. Książka 
prezentuje tzw. powiatowe szpitale 
działające na terenie Dolnego Śląska, które 
powstały przed 1945 r. Industriada - święto 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego - w czasie Industriady odbył się 
rozruch zabytkowych maszyn przy 
dźwiękach muzyki na żywo.

91.03.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 68.20.z

W roku 2018 oprócz odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzono 
wynajmy w dwóch obiektach: w Willi Fischer w Jaworzynie Śląskiej oraz w Młynie Hilbert w 
Dzierżoniowie. Ponadto wynajmowano pomieszczenia w Muzeum Hutnictwa Cynku w 
Katowicach oraz w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. W przyszłości dochody z 
działalności gospodarczej mają być przeznaczane na działalność statutową Fundacji. W 
Walcowni (Muzeum Hutnictwa Cynku) pomieszczenia były wynajmowane na eventy. 
Natomiast w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej nagrywano zdjęcia na potrzeby filmu.

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

a. Organizacja warsztatów edukacyjnych w 
formule półkolonii edukacyjnych Miasto Dzieci w 
Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA oraz 
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Miasto Dzieci 
skierowane jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat 
pochodzących ze środowisk wymagających 
szczególnego wsparcia. Organizacja warsztatów 
edukacyjnych w formule półkolonii edukacyjnych 
Miasto Dzieci w Muzeum Hutnictwa Cynku 
WALCOWNIA oraz Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku. Miasto Dzieci skierowane jest do dzieci w 
wieku od 7 do 14 lat pochodzących ze środowisk 
wymagających szczególnego wsparcia.

85.59.z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 545 588,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46 967,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 620 177,44 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 49 716,85 zł

d) przychody finansowe 15,94 zł

e) pozostałe przychody 828 710,64 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57 938,85 zł

2.4. Z innych źródeł 2 447 418,71 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 24 231,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 16 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

16 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

8 222,00 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)

49 716,85 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 10 844,99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -879 048,17 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 679 052,13 zł 0,00 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

36 122,70 zł 0,00 zł

2 499 225,61 zł 0,00 zł

42 868,38 zł

484,79 zł

0,00 zł

100 350,65 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

18 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)

18,00 etatów

50 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

0 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

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

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 310 912,33 zł

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

1 310 912,33 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

35 000,00 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

795 909,39 zł

795 909,39 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 515 002,94 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 310 912,33 zł

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

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

6 500,00 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)

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) 

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

1 Industriada Promocja zabytków techniki 
woj. śląskiego

UM 16 000,00 zł

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

0,00 zł

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

2 717,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

GABRIELA KOCISZEWSKA 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

2020-10-15
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