
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina BRODNICA

Powiat ŚREMSKI

Ulica Nr domu 32 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBNO Kod pocztowy 63-112 Poczta BRODNICA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@tpzb.org Strona www www.tpzb.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-08-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30170434300000 6. Numer KRS 0000381577

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

Bogusław Kuik Prezes TAK

Daniel Niewiński Wiceprezes TAK

Wiesława Szczepaniak Skarbnik 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

Bartosz Mikołajczak Przewodniczący TAK

Janina Skiba Członek TAK

Alicja Gumpert Członek TAK

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI BRODNICKIEJ GNIAZDO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

cmentarz ewangelicki Żabno
cmentarz ewangelicki Brodniczka
cmentarz ewangelicki Żabinko

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. konkurs hodowli dyni olbrzymiej połączony z festynem Dzień Korbola i Pyry z Gzikiem 2014; 28 
października w Centrum Hipiki w Jaszkowie odbyło się III Święto Korbola i Pyry z Gzikiem. Do konkursu 
zgłoszono 42 dyń. zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie hodowli dyń gigantów jest Mariusz 
Olszewski z Kamionek. Drugie miejsce zajął Mariusz Neumann z Grzybna z wynikiem 213,4 kg, a trzecie 
Wojtek Kuik również z Grzybna z dynią o wadze 174,2 kg. Tytuł „Zadyniarza Roku”, czyli osoby, która 
przywiozła do Jaszkowa korbole o największej łącznej masie zdobył Błażej Skiba, którego 4 dynie ważyły 
razem 505,4 kg. Oprócz tego goście mogli spróbować tradycyjnych potraw z dyni oraz pyr z gzikiem, 
uczestniczyć w wielu konkursach i pokazach. Wsie z terenu gminy miały swoje stoiska prezentacyjne. 
Były też występy ludowego zespołu TPZB Korbolanki oraz wielkopolskiej kapeli bluesowej śpiewającej 
gwarą poznańską 2. Renowacja i opieka nad cmentarzami ewangelickimi: Brodniczka; pielęgnacja i 
utrzymanie nagrobków, stała kontrola nad roślinnością porastającą cmentarz 3. Renowacja i opieka nad 
cmentarzami ewangelickimi: Żabno; pielęgnacja i utrzymanie nagrobków, stała kontrola nad 
roślinnością porastającą cmentarz 4. Kontynuacja renowacji cmentarza ewangelickiego w Żabinku, we 
współpracy z Towarzystwem Wszelkiej Aktywności Elita przy Ośrodku ZHP w  Mosinie,  Ochotniczą 
Strażą Pożarną i Sołectwem w Żabinku. - bieżąca opieka nad cmentarzami: Żabno, Brodniczka 5. 
Przebierańcy Wielkanocni Grzybno 2014 - podtrzymywanie tradycji ludowej, grupa przebierańców 
chodzi przez wieś z towarzyszeniem zespołu śpiewaczego Korbolanki, od gospodarstwa do 
gospodarstwa - życząc gospodarzom obfitych plonów oraz zabawiając wszystkich śpiewem i tańcem. 6. 
Spacery przyrodnicze - edukacyjne spotkania organizowane dla dzieci i młodzieży z udziałem 
pracowników Nadleśnictwa Konstantynowo. Zrealizowano trzy spotkania na temat: Rola martwego 
drewna w lesie oraz osadnictwo olęderskie na Ziemi Brodnickiej; Rezerwat "Goździk siny"-  rozmowa o 
lesie, rzadkich i ciekawych roślinach i zwierzętach żyjących wokół Grzybna; O życiu lasu i o pracy w 
lesie. 7. Wspólne śpiewanie kolęd z mieszkańcami Grzybna, Żabna, Brodniczki, Esterpola, Pecnej - 
stowarzyszenie kultywuje tradycję wspólnego śpiewania kolęd, praktykowaną kiedyś w 
gospodarstwach na wsi. Grupa przebranej młodzieży chodzi od gospodarstw do gospodarstwa składając 
życzenia gospodarzom - obfitych plonów i urodzaju. Towarzyszą temu tańce i śpiewy w wykonaniu 
członków zespołu ludowego Korbolanki. 8. Zespół Korbolanki - udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu 
Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”; zespół Korbolanki z Grzybna zakwalifikował się do udziału w XXII 
Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Festiwal ten odbył się w Szprotawie (woj. 
lubuskie) w dniach 11-13.07.2014 r. W ciągu dwóch dni na scenie Parku Szprotawskiego Domu Kultury 
wystąpiły 34 zespoły z województw: lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, łódzkiego. Wielkopolska była reprezentowana tylko przez nasz zespół.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

- renowacja i opieka nad 
cmentarzami 
ewangelickimi: Brodniczka; 
pielęgnacja i utrzymanie 
nagrobków, stała kontrola 
nad roślinnością 
porastającą cmentarz
- renowacja i opieka nad 
cmentarzami 
ewangelickimi: Żabno; 
pielęgnacja i utrzymanie 
nagrobków, stała kontrola 
nad roślinnością 
porastającą cmentarz
- - kontynuacja renowacji 
cmentarza ewangelickiego 
w Żabinku, we współpracy z 
Towarzystwem Wszelkiej 
Aktywności Elita przy 
Ośrodku ZHP w  Mosinie,  
Ochotniczą Strażą Pożarną i 
Sołectwem w Żabinku. - 
bieżąca opieka nad 
cmentarzami: Żabno, 
Brodniczka
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działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

- konkurs hodowli dyni 
olbrzymiej połączony z 
festynem Dzień Korbola i 
Pyry z Gzikiem 2014; 28 
października w Centrum 
Hipiki w Jaszkowie odbyło 
się III Święto Korbola i Pyry 
z Gzikiem. Do konkursu 
zgłoszono 42 dyń. 
zdobywcą pierwszego 
miejsca w konkursie 
hodowli dyń gigantów jest 
Mariusz Olszewski z 
Kamionek. Drugie miejsce 
zajął Mariusz Neumann z 
Grzybna z wynikiem 213,4 
kg, a trzecie Wojtek Kuik 
również z Grzybna z dynią o 
wadze 174,2 kg. Tytuł 
„Zadyniarza Roku”, czyli 
osoby, która przywiozła do 
Jaszkowa korbole o 
największej łącznej masie 
zdobył Błażej Skiba, którego 
4 dynie ważyły razem 505,4 
kg. Oprócz tego goście 
mogli spróbować 
tradycyjnych potraw z dyni 
oraz pyr z gzikiem, 
uczestniczyć w wielu 
konkursach i pokazach. 
Wsie z terenu gminy miały 
swoje stoiska 
prezentacyjne. Były też 
występy ludowego zespołu 
TPZB Korbolanki oraz 
wielkopolskiej kapeli 
bluesowej śpiewającej 
gwarą poznańską
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podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- wspólne śpiewanie kolęd z 
mieszkańcami Grzybna, 
Żabna, Brodniczki, 
Esterpola, Pecnej - 
stowarzyszenie kultywuje 
tradycję wspólnego 
śpiewania kolęd, 
praktykowaną kiedyś w 
gospodarstwach na wsi. 
Grupa przebranej młodzieży 
chodzi od gospodarstw do 
gospodarstwa składając 
życzenia gospodarzom - 
obfitych plonów i urodzaju. 
Towarzyszą temu tańce i 
śpiewy w wykonaniu 
członków zespołu ludowego 
Korbolanki 
- zespół Korbolanki - udział 
w XXII Ogólnopolskim 
Festiwalu Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i 
Pieśń”; zespół Korbolanki z 
Grzybna zakwalifikował się 
do udziału w XXII 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Grup Śpiewaczych „Ziemia i 
Pieśń”. Festiwal ten odbył 
się w Szprotawie (woj. 
lubuskie) w dniach 11-
13.07.2014 r. W ciągu 
dwóch dni na scenie Parku 
Szprotawskiego Domu 
Kultury wystąpiły 34 
zespoły z województw: 
lubuskiego, zachodnio-
pomorskiego, 
dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, łódzkiego. 
Wielkopolska była 
reprezentowana tylko przez 
nasz zespół.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,587.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,587.60 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,050.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 742.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 387.73 zł

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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

387.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

624.92 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 działalność statutowa 387.73 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

1,012.65 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,012.65 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

1,574.95 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

21.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

5.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

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

organizacji

Bogusław Kuik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 8


