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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 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina KIELCE

Powiat KIELCE

Ulica PL. RYNEK Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-303 Poczta KIELCE Nr telefonu 41-344-54-53

Nr faksu E-mail 
ktn@kieleckietowarzystwonaukowe.p
l

Strona www 
http://www.kieleckietowarzystwonaukowe.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00080740600000 6. Numer KRS 0000042780

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

Marzena Marczewska Prezes Zarządu TAK

Barbara Gierszewska Wiceprezes TAK

Stanisław Meducki Wiceprezes TAK

Ewa Kula Skarbnik TAK

Edyta Majcher-Ociesa Sekretarz Naukowy TAK

Janusz Detka Członek TAK

Alicja Gałczyńska Członek TAK

Jerzy Krzewicki Członek TAK

Grażyna Legutko Członek TAK

Hubert Mazur Członek TAK

Joanna Senderska Członek TAK

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, 
upowszechnianie wiedzy i wyników badań oraz szerzenie wiedzy o 
regionie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) inicjowanie i organizowanie prac naukowych, badawczych oraz 
prowadzenie działalności usługowej i popularyzatorskiej o charakterze 
naukowym;
2) szeroką edukację społeczną (ekologiczną, kulturoznawczą, historyczną, 
techniczną, językoznawczą);
3) współpracę ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi, społeczno-
kulturalnymi oraz uczestnictwo w społecznym ruchu naukowym i 
kulturalnym (krajowym i zagranicznym);
4) opracowywanie i popularyzowanie wyników badań naukowych poprzez 
ogłaszanie ich drukiem i rozpowszechnianie;
5) wydawanie własnych czasopism naukowych, prac popularnonaukowych 
i informacyjnych;
6) organizowanie biblioteki i czytelni naukowej;
7) prowadzenie dokumentacji i bibliografii prac regionalnych;
8) przyznawanie nagród za działalność naukową oraz występowanie z 
wnioskami o wyróżnienie nagrodami i odznaczeniami państwowymi 
członków Towarzystwa;
9) podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów 
statutowych.

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

Jan Główka Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Rafał Kozłowski Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Rosińska-Mamej Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elwira Derdowska-
Szczepaniak

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Nowak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2018 Kieleckie Towarzystwo Naukowe:

1. Wydało 5 publikacji zwartych i 4 publikacje czasopiśmiennicze:

Publikacje zwarte:

• Anna Myślińska Obrona Lwowa w malarstwie polskim 1918-1939
• Zbigniew Rubinowski (1929-1997), red. Anna Fijałkowska-Mader
• Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II, red. Stanisław Cygan
• Z przeszłości opactwa łysogórskiego, red. Krzysztof Bracha, o. Jarosław Różański, Marzena Marczewska
• Język – umysł – poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów, red. Marzena Marczewska, Aleksandra Kasprzyk

Czasopisma:
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• „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne” numer 35, red. Alicja Gałczyńska
• „Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne” numer 1, red. Teresa Gumuła, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, 
Bożena Zawadzka
• „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” zeszyt nr 20, red. Marek Jóźwiak
• „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” Tom VII, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, 
Hubert Wilk (z Archiwum Państwowym w Kielcach)

2. Współorganizowało:

• III Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo 
wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Studenckim Kołem Naukowym Dialektologicznym
• XI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Automotive Safety 2018. Problemy bezpieczeństwa w pojazdach 
samochodowych wspólnie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem w Żylinie na Słowacji
• Cykl 10 wykładów do serii pt. Wiedza: Otwarte! wspólnie z Muzeum Dialogu Kultur – oddziałem Muzeum Narodowego w 
Kielcach, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
• Spotkanie tematyczne Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 
wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

3. Zainicjowało:

• Dwie serie wykładów Po co nam historia Małej Ojczyzny? oraz Kielce i Ziemia Kielecka w tekstach literatury i kultury 
skierowanych do młodzieży szkół średnich przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego

4. Nagrało:

• 11 krótkich filmów pod tytułem By nie zapomnieć – Ludzie nauki i kultury w Kielcach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, które umieszczono do obejrzenia na stronie internetowej Towarzystwa

5. Przekazało nieodpłatnie 146 książek:

• 32 egzemplarze książek Towarzystwu im. Stefana Żeromskiego dla Stypendystów im. Andrzeja Radka
• 40 egzemplarzy książek Ośrodkowi Edukacyjno-Muzealnemu „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku dla laureatów konkursów 
tematycznych „Nasi sąsiedzi Żydzi”
• 30 egzemplarzy książek V Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach  na nagrody dla finalistów VI 
edycji „Świętokrzyskiego Turnieju Językowego” 
• 44 egzemplarze książek bibliotekom instytucji i organizacji regionu świętokrzyskiego w ramach wymiany międzybibliotecznej

6. Przeprowadziło:

• Wykonanie stałego monitoringu mikroklimatu Jaskini Raj
• Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla Kopalni Wapienia „Małogoszcz” należącej do firmy Lafarge Cement S.A. 
• Wykład dla młodzieży: „O języku i komunikacji w Internecie” podczas XXVI Tygodnia Kultury Języka

7. Objęło:

• Honorowym patronatem XXVI Tydzień Kultury Języka

8. Przyjęło:

• W poczet członków Towarzystwa 10 osób
• Na praktyki 3 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

9. Najważniejsze zdarzenia i decyzje w okresie sprawozdawczym:

• Złożono wniosek do Sądu Okręgowego w Kielcach o rejestrację czasopisma Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
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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

1168

22

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Inicjowanie i organizowanie prac naukowych, 
badawczych oraz prowadzenie działalności 
usługowej i popularyzatorskiej o charakterze 
naukowym, współpraca ze stowarzyszeniami i 
placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi 
(krajowymi i zagranicznymi), opracowywanie i 
popularyzacja wyników badań naukowych oraz 
ogłaszanie ich drukiem i rozpowszechnianie, 
wydawanie własnych czasopism naukowych, 
prac popularnonaukowych i informacyjnych, 
przyznawanie nagród za działalność naukową 
oraz występowanie z wnioskami o wyróżnienia 
nagrodami i odznaczeniami państwowymi 
członków Towarzystwa, szerzenie wiedzy o 
regionie świętokrzyskim.

58.19.Z 671,00 zł

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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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) 268 567,57 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 264 723,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 768,80 zł

e) pozostałe przychody 2 075,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 075,00 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 648,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

8 500,00 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

240 344,17 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 1 781,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 781,10 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: 274 533,33 zł 1 781,10 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

613,31 zł

0,00 zł

273 920,02 zł 1 781,10 zł

1 Wydanie drukiem publikacji pod tytułem "Język - umysł - poznanie. W poszukiwaniu 
uniwersaliów" pod redakcją Marzeny Marczewskiej i Aleksandry Kasprzyk

1 781,10 zł

1 Druk 100 egzemplarzy publikacji "Język - umysł - poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów". 819,00 zł

2 Pokrycie części kosztów wykonania redakcji technicznej publikacji "Język - umysł - poznanie. W 
poszukiwaniu uniwersaliów".

962,10 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:

2 075,00 zł

0,00 zł

17 000,00 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)

0,00 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 264 723,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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)

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. 0,50 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)

0,00 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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55 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

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

1 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)

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 89 271,00 zł

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

89 271,00 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)  

0,00 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  OKw 
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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 89 271,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 89 271,00 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

0,00 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)

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

1 Wydanie elektronicznej 
publikacji „Z przeszłości 
opactwa łysogórskiego”  
(redakcja Krzysztof Bracha, 
Marzena Marczewska, o. 
Jarosław Różański)

Wkład do rozwoju nauk 
humanistycznych i społecznych, 
poszerzanie wiedzy o dziejach 
regionu, historii i jego 
bogactwie kulturowym. Cele te 
będą realizowane poprzez 
umożliwienie czytelnikom 
dostępu elektronicznego do 
publikacji.
Adresatami książki są historycy, 
regionaliści, samorządowcy, 
bibliotekarze, studenci, 
przedstawiciele stowarzyszeń 
kulturalnych i naukowych. 
Zasięg ogólnopolski.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

2 000,00 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

0,00 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

2 Ludzie nauki, kultury i sztuki 
w Kielcach

Dokumentowanie udziału ludzi 
nauki w tworzeniu życia 
naukowego i kulturalnego Kielc. 
Tworzenie archiwum 
wypowiedzi osób zasłużonych 
dla rozwoju nauki i kultury w 
regionie. Zgromadzony materiał 
może służyć jako podstawa 
badań dla historyków 
zajmujących się historią Kielc, 
regionu świętokrzyskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
historii rozwoju szkolnictwa 
wyższego, funkcjonowania 
jednostek nauki i kultury w 
Kielcach. Jest to również 
udokumentowanie karier 
naukowych, dróg rozwoju 
naukowego.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

3 000,00 zł

3 Zorganizowanie dwóch 
cyklów wykładów: 
1. Kielce i Ziemia Kielecka w 
tekstach literatury i kultury
2. Po co nam historia Małej 
Ojczyzny?

Popularyzacja wiedzy o regionie 
świętokrzyskim, pokazanie 
bogactwa kulturowego Ziemi 
Świętokrzyskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

3 500,00 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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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

Marzena Marczewska, Ewa Kula Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-12
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