
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica KOZIELSKA Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-163 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224240133

Nr faksu E-mail biuro@legia-kozielska.pl Strona www www.legia-kozielska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-02-25

2004-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01637059800000 6. Numer KRS 0000152850

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

Andrzej Nowak Prezes Zarządu TAK

Jerzy Gąska Wiceprezes Zarządu TAK

Dariusz Jechna Członek Zarządu TAK

Marcin Szabluk Członek Zarządu TAK

Piotr Ziętka Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antonina Pieczyńska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Renata Kułakowska-Brabec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zdzisław Blokus Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w dziedzinie 
kultury fizycznej i rekreacji w sportach jeździeckich, zwłaszcza w 
dyscyplinie skoków przez przeszkody.
2. Wyszkolenie zawodników.
3. Rozbudowa i utrzymanie na właściwym poziomie infrastruktury i bazy 
technicznej oraz stałe poprawianie ich poziomu.
4. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz zaopatrzenia zawodników w 
odpowiedni sprzęt i konie.
5. Organizowanie i udział w jeździeckich zawodach krajowych i 
międzynarodowych.
6. Propagowanie rozwoju sportów jeździeckich.
7. Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i 
sportu jeździeckiego wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych 
oraz innych osób.
8. Kontynuowanie tradycji polskiego jeździectwa sportowego, zwłaszcza 
wojskowego.
9. Ochrona i mecenat nad związanymi z jeździectwem tradycjami, 
pamiątkami, zabytkami i zawodami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 
działalności pożytku publicznego:
I. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego 
poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia w sportach jeździeckich,
2. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zawodach 
jeździeckich oraz imprezach towarzyszących.
3. Organizowanie imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.
4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, 
krajowymi i międzynarodowymi organizacjami sportowymi, organizacjami 
społecznymi, gospodarczymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz 
środkami masowego przekazu.
II. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
poprzez:
1. Aktywizowanie grup społeczeństwa wokół idei dalszego funkcjonowania 
i rozwoju Klubu Jeździeckiego Legia Kozielska, przez pozyskiwanie środków 
finansowych i rzeczowych.
2. Organizowanie pokazów, konkursów i obchodów rocznic historycznych 
związanych z polskim jeździectwem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2



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

1600

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Przestrzegając rozporządzeń rządowych oraz obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią wirusa SARSCoV-2 Stowarzyszenie 
„Klub Jeździecki Legia Kozielska”  w ramach działalności statutowej przeprowadziło poniższe działania:
1) w okresie od kwietnia do września 2021 roku zorganizowało dla dzieci i młodzieży zajęcia pod tytułem: „Szkolenie jeździeckie 
z egzaminem na odznaki jeździeckie PZJ”
2) w dniu 12 czerwca 2021 roku zorganizowało i przeprowadziło zawody klubowe w ujeżdżeniu dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, będące treningiem przed organizowanym egzaminem na odznaki na brązową i srebrną odznakę jeździecką Polskiego 
Związku Jeździeckiego
3) w czerwcu 2021 roku zorganizowało i przeprowadziło egzamin na odznakę „Jeżdżę konno” Polskiego Związku Jeździeckiego
4) w dniu 20 czerwca 2021 roku zorganizowało i przeprowadziło egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką Polskiego 
Związku Jeździeckiego
5) w dniu 17 sierpnia 2021 roku zorganizowało i przeprowadziło zawody klubowe w ujeżdżeniu dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, będące treningiem przed organizowanym egzaminem na odznaki na brązową i srebrną odznakę jeździecką Polskiego 
Związku Jeździeckiego
6) w dniu 10 października 2021 roku zorganizowało i przeprowadziło egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką 
Polskiego Związku Jeździeckiego
Trwające obostrzenia sanitarne nie pozwoliły na przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia jeździeckiego dla uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii w ramach przygotowania do służby w Siłach Zbrojnych RP, a 
głównie w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego. Z powodu pandemii odwołaliśmy również tradycyjne imprezy, jak Hubertus 
oraz grudniowe podsumowanie sezonu jeździeckiego („spotkanie opłatkowe”).

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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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

Aktywizowanie grup społeczeństwa wokół idei 
dalszego funkcjonowania i rozwoju Klubu 
Jeździeckiego Legia Kozielska, poprzez 
pozyskiwanie środków finansowych i 
rzeczowych na dalszą działalność pożytku 
publicznego. Stowarzyszenie jest 
kontynuatorem Sekcji Jeździeckiej Skoków przez 
przeszkody, która rozpoczęła swoją działalność 
na naszym obiekcie w latach 60-tych ubiegłego 
wieku, będąc częścią Centralnego Wojskowego 
Klubu Sportowego Legia Warszawa. Nasze 
działania prowadzone są wśród członków 
Stowarzyszenia, uczestników jazd rekreacyjnych 
/szkółek jeździeckich, jazd indywidualnych/ oraz 
wśród mieszkańców Dzielnicy Wola w 
Warszawie.

94.99.Z 0,00 zł
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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 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizowanie i prowadzenie szkolenia w 
sportach jeździeckich dla grup i osób 
indywidualnych. Prowadzenie szkółek 
jeździeckich dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych podczas roku szkolnego. Podział 
na grupy wiekowe pod względem różnego 
poziomu umiejętności jeździeckich. 
Organizowanie zajęć nauki jazdy konnej 
indywidualnej, grupowej oraz sportowej z 
elementami parkurowymi. Prowadzenie 
indywidualnych treningów jeździeckich w 
dyscyplinie ujeżdżenia i skoków przez 
przeszkody na terenie Stowarzyszenia oraz 
szkolenia specjalistycznego 
ukierunkowanego na udział w zawodach 
ogólnopolskich i międzynarodowych w 
konkurencji skoków przez przeszkody i 
ujeżdżenia.

85.51.Z 3 377,40 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizowanie na terenie Stowarzyszenia 
"Klub Jeździecki Legia Kozielska" w 
Warszawie przy ul. Kozielskiej zawodów 
towarzyskich dla uczestników szkółek 
rekreacyjnych w celu sprawdzenia ich 
umiejętności nabytych na prowadzonych 
przez Stowarzyszenie zajęciach. Udział w 
towarzyskich, regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych zawodach jeździeckich 
w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu 
oraz imprezach towarzyszących.
W ramach współpracy z Urzędem Dzielnicy 
Wola Stowarzyszenie zorganizowało 
podczas ferii zimowych oraz wakacji 
warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży 
z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,

93.11.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
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3 377,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 20 060,00 zł

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) 1 096 010,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45 684,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 417 143,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 631 555,13 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 627,49 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 652 102,13 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem jeździeckim w Stowarzyszeniu "Klub Jeździecki 
Legia Kozielska" polegała na zapewnieniu podstawowej opieki nad końmi członków, 
zawodników Stowarzyszenia. Nad końmi czuwają pracownicy stajni, którzy dbają o każdą 
potrzebę zwierząt. Zapewniamy podstawową opiekę w zakresie karmienia i obsługi koni. 
Pracownicy zwracają szczególną uwagę na zachowanie koni, które może pokazać problemy 
zdrowotne zwierząt; w razie jakichkolwiek podejrzeń za pośrednictwem właściciela wzywana 
jest pomoc lekarza weterynarii.

2 01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych. Pozyskujemy do treningu konie 
dwuletnie i trzyletnie, przez pierwszy okres zajmujemy się chowem tych zwierząt 
zabezpieczając im właściwe warunki bytowe w stajni. Pozyskanym koniom zapewniamy 
odpowiednią paszę, padoki, opiekę i profilaktykę weterynaryjną. Konie w tym okresie są 
również sprawdzane pod względem przydatności skokowej w skokach luzem w korytarzu bez 
jeźdźca. Niektóre z ogierów posiadają licencję rozpłodową i mogą być użyte w dalszej hodowli

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

20 060,00 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
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2.4. Z innych źródeł 420 470,49 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 3 377,40 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: 1 154 130,87 zł 3 377,40 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

128 536,85 zł 0,00 zł

475 123,42 zł 3 377,40 zł

535 214,72 zł

5 409,30 zł

9 593,63 zł

252,95 zł 0,00 zł

1 Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem koni rekreacyjnych, biorących udział w działaniach 
wymienionych w pkt. II.1.1

3 377,40 zł

1 Utrzymanie koni rekreacyjnych 3 377,40 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

5 147,00 zł

15 400,00 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)

631 555,13 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -82 852,45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -57 980,42 zł

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

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)

4 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)

4,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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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15 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

42 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)

3 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 576 945,95 zł

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

182 361,37 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 

394 584,58 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)

7 510,98 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)  

2 135,15 zł

8 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

250 379,98 zł

247 030,82 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

3 349,16 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 326 565,97 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 142 163,86 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 40 197,51 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

7 592,04 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)

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

1 Zawody klubowe w 
ujeżdżeniu

Sprawdzenie przez zawodników 
swoich umiejętności oraz 
poziomu przygotowania do 
egzaminu na odznaki 
jeździeckie. Wyłonienie 
zwycięzców poszczególnych 
konkursów. Promocja 
jeździectwa, jako sportu oraz 
jako możliwości spędzania 
wolnego czasu.

Urząd Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy

5 560,00 zł

2 Szkolenie jeździeckie z 
egzaminem na odznaki 
jeździeckie PZJ

Podniesienie umiejętności 
jeździeckich uczestników 
szkolenia. Przygotowanie 
uczestników do egzaminu na 
odznaki jeździeckie PZJ. 
Poprawa sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży. 
Popularyzacja jeździectwa.

Urząd Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy

10 000,00 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

9 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Andrzej Nowak
Dariusz Jechna Data wypełnienia sprawozdania

3 Warsztaty jeździeckie na 
Woli w dniach

Zapewnienie bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży. 
Podniesienie wiedzy 
uczestników na temat koni.

Urząd Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy

4 500,00 zł

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

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