
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. TYCHY

Powiat M. TYCHY

Ulica BUDOWLANYCH Nr domu 59 Nr lokalu 21

Miejscowość TYCHY Kod pocztowy 43-100 Poczta TYCHY Nr telefonu 512188049

Nr faksu E-mail pkekolotychy@o2.pl Strona www www.pke-tychy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-30

2014-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24312899600000 6. Numer KRS 0000442342

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

Ewa Dziekońska prezes TAK

Magdalena Strzoda wiceprezes TAK

Jolanta Jaromin skarbnik TAK

Edward Kopacz sekretarz 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

Ireneusz Oleksik przewodniczący TAK

Emilia Zwierzchowska członek TAK

Janina Osoba członek TAK

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - KOŁO W TYCHACH

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

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

pszczoły- pasieki

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W styczniu udział w spotkaniu corocznym Związku Pszczelarzy, z którym współpracujemy. Pod koniec stycznia, jak 
co roku, zebranie członków aktywizujące i informacyjne w salce bezpłatnej udostępnianej przez gminę  w budynku 
„Balbina”. Następnie  później  w następnych  dniach spotkanie członków i zaproszonych  gości,  w tej samej salce 
przy kawie i sokach, wraz z prelekcją na temat ruchu rowerowego, bezpieczeństwa itp. Na początku roku jak zawsze 
przygotowywanie wniosków.  Społeczne udzielanie odpowiedzi na zgłaszane problemy ekologiczne od 
mieszkańców.
Niestety od marca  zamarła nasza działalność , bowiem tematy , które mieliśmy realizować  ( szkolenia grupowe)  
zostały zablokowane z powodu pandemii koronawirusa. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego o 
zaprzestaniu realizowania tematów grupowych, aż do odwołania, którego jeszcze nie dostaliśmy. Kilka miesięcy, a 
zwłaszcza  w kwietniu i  maju, zamknęliśmy naszą działalność szkoleniową.  Z powodu tej pandemii ponowiliśmy 
naszą prośbę  do członków, aby gdy będą mogli  już spacerować wyszukiwali drzewa nadające się do uznania jako 
pomniki przyrody. Podczas pozostałych miesięcy  załatwialiśmy telefonicznie odpowiedzi na zgłoszenia o 
nieprawidłowych złych przypadkach ochrony przyrody oraz różnych pytaniach. Na przykład wycinkę drzew  pod 
parkingi i inne zagadnienia.  Z innej gminy otrzymaliśmy telefoniczną informację z prośbą o pomoc  w związku z  
lokalizowaniem parkingu dla samochodów ciężarowych na terenach rolnych urodzajnych,  też bez zgody  sąsiednich 
właścicieli. Ta sprawa jest nadal rozpatrywana.  Następnym problemem była ochrona gniazd ptaków. Było też wiele 
zgłoszeń o niewłaściwej segregacji odpadów ( zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych). Przekazywaliśmy 
sposoby rozwiązań oraz kierowaliśmy także do odpowiednich instytucji mogących pomóc w rozwiązaniu problemu. 
Przygotowywaliśmy tematy i programy wycieczek do gospodarstw ekologicznych z certyfikatem, które planujemy  
organizować, gdy zagrożenie korona wirusem  pozwoli na ich realizację.  Robiliśmy zasadnicze porządki  w naszej 
siedzibie, pisma, księgozbiór itp.

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

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

600

4
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

W styczniu udział w spotkaniu corocznym Związku 
Pszczelarzy, z którym współpracujemy. Pod koniec 
stycznia, jak co roku, zebranie członków aktywizujące i 
informacyjne w salce bezpłatnej udostępnianej przez 
gminę  w budynku „Balbina”. Następnie  później  w 
następnych  dniach spotkanie członków i zaproszonych  
gości,  w tej samej salce przy kawie i sokach, wraz z 
prelekcją na temat ruchu rowerowego, bezpieczeństwa 
itp. Podczas pozostałych miesięcy  załatwialiśmy 
telefonicznie odpowiedzi na zgłoszenia o 
nieprawidłowych złych przypadkach ochrony przyrody 
oraz różnych pytaniach. Na przykład wycinkę drzew  
pod parkingi i inne zagadnienia.  Z innej gminy 
otrzymaliśmy telefoniczną informację z prośbą o pomoc  
w związku z  lokalizowaniem parkingu dla samochodów 
ciężarowych na terenach rolnych urodzajnych,  też bez 
zgody  sąsiednich właścicieli. Ta sprawa jest nadal 
rozpatrywana.  Następnym problemem była ochrona 
gniazd ptaków.  Było też wiele zgłoszeń o niewłaściwej 
segregacji odpadów ( zwłaszcza w budynkach 
wielokondygnacyjnych).  Przekazywaliśmy sposoby 
rozwiązań oraz kierowaliśmy także do odpowiednich 
instytucji mogących pomóc w rozwiązaniu problemu. 
Przygotowywaliśmy tematy i programy wycieczek do 
gospodarstw ekologicznych z certyfikatem, które 
planujemy  organizować, gdy zagrożenie korona 
wirusem  pozwoli na ich realizację.  Robiliśmy 
zasadnicze porządki  w naszej siedzibie, książki

0,00 zł
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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 zysków i strat) 10 611,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 611,79 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Podczas pozostałych miesięcy załatwialiśmy 
telefonicznie odpowiedzi na zgłoszenia o 
nieprawidłowych złych przypadkach ochrony 
przyrody oraz różnych pytaniach. Na przykład 
wycinkę drzew pod parkingi i inne zagadnienia. Z 
innej gminy otrzymaliśmy telefoniczną informację 
z prośbą o pomoc w związku z lokalizowaniem 
parkingu dla samochodów ciężarowych na 
terenach rolnych urodzajnych, też bez zgody 
sąsiednich właścicieli. Ta sprawa jest nadal 
rozpatrywana. Następnym problemem była 
ochrona gniazd ptaków. Było też wiele zgłoszeń o 
niewłaściwej segregacji odpadów ( zwłaszcza w 
budynkach wielokondygnacyjnych). 
Przekazywaliśmy sposoby rozwiązań oraz 
kierowaliśmy także do odpowiednich instytucji 
mogących pomóc w rozwiązaniu problemu. 
Przygotowywaliśmy tematy i programy wycieczek 
do gospodarstw ekologicznych z certyfikatem, 
które planujemy organizować, gdy zagrożenie 
korona wirusem pozwoli na ich realizację. 
Robiliśmy zasadnicze porządki w naszej siedzibie. 
Księgozbiór bogaty. Wypożyczanie książek 
indywidualne. Dokształcanie w ten sposób z 
ogromnej wiedzy o ekologii i zrównoważonym 
rozwoju. Dyskusje indywidualne.

493,80 zł
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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 300,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 493,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 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)

11 511,71 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 511,71 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -899,92 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 - dodatkowo podać 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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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.

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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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

3 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 
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 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

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
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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 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej 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

Niestety w okresie pandemii  nie mogła być prowadzona działalność szkoleniowa skierowana jak zawsze do różnych 
grup ludności oraz do dzieci i młodzieży w szkołach.
Sądzimy, że może uda nam się  obudzić  do działalności może w innych sposobach. W tym celu mieliśmy udział we 
wrześniu 2021 roku w pikniku NGO w Tychach na placu. Mieliśmy stoisko, konkursy z wiedzy ekologicznej z 
nagrodami, licznie oblegane prze dzieci i młodzież. Nagrody były interesujące. Zorganizowaliśmy też wystawę p.t.: 
"Smog i niska emisja". Na pięknie opracowanych planszach. Była informacja na miejscu o przyczynach oraz 
zapobieganiu tego zjawiska. Omawiano sposoby poprawy jakości powietrza.
Teraz zaczynamy i planujemy rozwijać działalność szkoleniowo- informacyjną internetową i publicystyczną. Mamy 
opracowane plany wycieczek do gospodarstw ekologicznych z certyfikatem. Bardzo chcielibyśmy je zrealizować. 
Planujemy konkursy na piosenkę, wiersz lub opowiadanie o tematyce ekologicznej oraz powiązaniach natury z 
kulturą.

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

organizacji

Ewa Dziekońska  oraz 
Magdalena Strzoda Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15

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