
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-02

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 członek komisji TAK

Alicja Gumpert członek komisji TAK

Janina Skiba członek komisji 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

50

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)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Organizowanie spotkań w ramach Akademii Przyrody: ochrona zwierząt, edukacja przyrodnicza, 
sadzenie drzew, spacery przyrodniczo-krajoznawcze. 
Przywracanie pamięci o powstańcach wielkopolskich, promocja świąt narodowych, dbałość o 
cmentarze historyczne. Spotkania kulturalne.
Organizowanie festynu Dzień korbola dla mieszkańców gminy i powiatu. W niedzielę 1 października 
odbyła się VI edycja Dnia Korbola, która do zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie przyciągnęła wiele 
osób. W tym roku po raz pierwszy na Dniu Korbola razem z Fundacją DKMS zespół wolontariuszek ze 
Szkoły w Grzybnie razem z pania Statucką rejestrował dawców szpiku i komórek macierzystych. 
Amatorzy motoryzacji oglądali zabytkowe auta członków Automobilklubu Wielkopolskiego oraz ciągniki 
pasjonatów zrzeszonych w Klubie Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i 
Maszyna". Wielbiciele folkloru mogli podziwiać dziecięcy zespół ludowy „Nadwarcianie” z Krzykos oraz 
nasz zespół wokalny „Korbolanki”. Wśród dzieci dużym zainteresowaniem cieszył się żywy skansen 
„wiejska zagroda”, gdzie najmłodsi sprawdzali, jak działają żarna oraz z bliska przyglądali się kozom i 
owieczkom. Przewidziano także przyjemności dla podniebienia – na festiwalu wielkopolskich smaków, 
jak co roku, prym wiodła swojska „pyra z gzikiem”, ale nie zabrakło też pysznych ciast przygotowanych 
przez Panie z Rady Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Pięknie, kolorowo i smacznie 
zaprezentowały się sołectwa naszej gminy: Brodnica, Grzybno, Żabno, Brodniczka – Esterpole oraz 
Pecna z gminy Mosina, które częstowały odwiedzających, pysznościami domowej roboty. Do 
odwiedzenia stoiska Jaszkowa, gdzie serwowano ciasteczka „Esterki” i soczyste jabłka, zapraszał sam 
Edmund Bojanowski we własnej osobie, który przyjechał do Grzybna razem z pochodzącymi z Jaszkowa 
siostrami Służebniczkami. Niemniej największą – dosłownie - atrakcją był jak zawsze finał konkursu 
uprawy dyń olbrzymich. W tym roku do konkursu przystąpiło 35 hodowców z 18 miejscowości, którzy 
do Grzybna przewieźli 49 korboli o łącznej masie 4982 kg. Amatorzy motoryzacji oglądali zabytkowe 
auta członków Automobilklubu Wielkopolskiego oraz ciągniki pasjonatów zrzeszonych w Klubie 
Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna". Wielbiciele folkloru mogli 
podziwiać dziecięcy zespół ludowy „Nadwarcianie” z Krzykos oraz nasz zespół wokalny „Korbolanki”. 
Wśród dzieci dużym zainteresowaniem cieszył się żywy skansen „wiejska zagroda”, gdzie najmłodsi 
sprawdzali, jak działają żarna oraz z bliska przyglądali się kozom i owieczkom. Przewidziano także 
przyjemności dla podniebienia – na festiwalu wielkopolskich smaków, jak co roku, prym wiodła swojska 
„pyra z gzikiem”, ale nie zabrakło też pysznych ciast przygotowanych przez Panie z Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Pięknie, kolorowo i smacznie zaprezentowały się sołectwa naszej 
gminy: Brodnica, Grzybno, Żabno, Brodniczka – Esterpole oraz Pecna z gminy Mosina, które częstowały 
odwiedzających, pysznościami domowej roboty. Do odwiedzenia stoiska Jaszkowa, gdzie serwowano 
ciasteczka „Esterki” i soczyste jabłka, zapraszał sam Edmund Bojanowski we własnej osobie, który 
przyjechał do Grzybna razem z pochodzącymi z Jaszkowa siostrami Służebniczkami. Niemniej 
największą – dosłownie - atrakcją był jak zawsze finał konkursu uprawy dyń olbrzymich. W tym roku do 
konkursu przystąpiło 35 hodowców z 18 miejscowości, którzy do Grzybna przewieźli 49 korboli o 
łącznej masie 4982 kg.
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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. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

organizowanie spotkań w 
ramach Akademii Przyrody: 
ochrona zwierząt, edukacja 
przyrodnicza, sadzenie 
drzew,spacery 
przyrodniczo-krajoznawcze. 
W tym roku w ramach 
spotkań Akademii Przyrody 
budowaliśmy domki lęgowe 
dla ptaków (robiły to dzieci 
ze szkół podstawowych i 
przedszkolne w 
towarzystwie swoich 
rodziców). Robiliśmy też 
domki dla pszczół i innych 
owadów pożytecznych. 
Zorganizowano spotkanie w 
ramach Nocy sów, gdzie 
uczestnicy mogli poznać z 
bliska gatunki sów, które 
przyjechały na spotkanie z 
Ośrodka Ptaków; ciekawe 
było też spotkanie z Ptasim 
Doktorem, który w 
interesujący sposób 
opowiadał o ptakach.

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

przywracanie pamięci o 
powstańcach 
wielkopolskich, promocja 
świąt narodowych, dbałość 
o cmentarze historyczne. 
Jak co roku członkowie 
stowarzyszenia zajmowali 
się porządkowaniem i 
utrzymywaniem zieleni na 
cmentarzach ewangelickich 
w gminie Brodnica. W 
rocznicę niepodległości 
państwa polskiego oraz w 
rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego 
zachęcaliśmy mieszkańców 
gminy do wywieszania flag 
narodowych oraz 
okazjonalnych flag 
powstania wielkopolskiego; 
również w tym roku 
kontynuowano akcję 
upamiętniania powstańców 
wielkopolskich z terenu 
gminy Brodnica, przez 
zbieranie informacji do 
biogramów
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Spotkanie kulturalne dla 
mieszkańców Gminy. Letnie 
Kino Plenerowe w 
Szołdrach. TPZB 
zorganizowało jubileuszowy 
pokaz filmu, który 
nakręcono w Szołdrach, wsi 
gminy Brodnica. 50 lat 
temu Kazimierz Kutz 
nakręcił film Skok z 
udziałem Mariana Opania i 
Daniela Olbrychskiego. Jako 
statyści występowały wtedy 
dzieci ze wsi Szołdry. teraz 
zaproszone je na wspólne 
wyświetlanie filmu. Środki 
przeznaczono na zakup 
licencji możliwiającej 
jednorazowe publiczne 
wyświetlenie filmu. Film 
wyświetlano na boisku 
sportowym, pod gołym 
niebem. Zorganizowano też 
poczęstunek dla gości. 
Zaproszono Mariana 
Opanię na spotkanie. Ze 
względu na nadmiar 
obowiązków nie przyjechał, 
ale 
przesłał list z życzeniami i 
zdjęciem z autografem dla 
mieszkańców wsi Szołdry.

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

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 2,347.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 460.10 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) 1,887.50 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,242.60 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 460.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 460.10 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)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,758.99 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / Spotkanie kulturalne dla 
mieszkańców Gminy. Letnie Kino Plenerowe w Szołdrach. TPZB zorganizowało jubileuszowy pokaz 
filmu, który nakręcono w Szołdrach, wsi gminy Brodnica. 50 lat temu Kazimierz Kutz nakręcił film 
Skok z udziałem Mariana Opania i Daniela Olbrychskiego. Jako statyści występowały wtedy dzieci 
ze wsi Szołdry. teraz zaproszone je na wspólne wyświetlanie filmu. Środki przeznaczono na zakup 
licencji możliwiającej jednorazowe publiczne wyświetlenie filmu. Film wyświetlano na boisku 
sportowym, pod gołym niebem. Zorganizowano też poczęstunek dla gości.

460.10 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

1,758.99 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,758.99 zł

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

588.61 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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)

10.00 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 / 02.07.2018 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 7


