
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 2021-08-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina GRODZISK 
WIELKOPOLSKI

Powiat GRODZISKI

Ulica Nr domu 66 Nr lokalu 

Miejscowość GRĄBLEWO Kod pocztowy 62-065 Poczta GRODZISK WIELKOPOLSKI Nr telefonu 504159996

Nr faksu E-mail 
jaroslaw_wozny@poczta.onet.pl

Strona www www.drezyny.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-26

2016-08-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30033779900000 6. Numer KRS 0000254917

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

Mikołaj Rzanny Prezes Zarządu TAK

Szymon Piatczyc Członek Zarządu TAK

Łukasz Witczak 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

Tomasz Marciniak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Frykowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Witkoś Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

GRODZISKA KOLEJ DREZYNOWA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Grodziska Kolej Drezynowa 
w 2020 roku

Nazwa stowarzyszenia:  Grodziska Kolej Drezynowa
Adres i siedziba:   Grąblewo 66, 62-065 Grodzisk Wlkp.
KRS:     0000254917
NIP:     995-01-75-919
REGON:    300337799 
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:  26.04.2006r.
Data przyznania statusu Organizacji Pożytku Publicznego:  03.08.2016r.

Osoby wchodzące w skład Zarządu: 
1. Rzanny Mikołaj – Prezes
2. Łukasz Witczak – Zastępca Prezesa
3. Szymon Piatczyc – Członek Zarządu
Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
1. Frykowski Wojciech 
2. Marciniak Tomasz 
3. Piotr Witkoś

Liczba członków Stowarzyszenia Grodziska Kolej Drezynowa:  21 osób

Celem Stowarzyszenia jest miedzy innymi:

1) rewitalizacja linii kolejowych w regionie Wielkopolski, a w szczególności powiatów grodziskiego, kościańskiego 
oraz nowotomyskiego,
2) popularyzacja turystyki kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek drezynowych,  
3) propagowanie idei wykorzystania linii kolejowych, a w szczególności linii Kościan – Grodzisk Wlkp. - Opalenica 
jako ważnego elementu ożywienia turystycznego i gospodarczego regionu,
4) działanie na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa,
5) inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:

1) organizację wycieczek i imprez kolejowych i turystycznych, 
2) opiekę nad liniami kolejowymi,
3) inicjowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu świadomości społecznej w kwestii rewitalizacji kolei 
w Wielkopolsce,
4) współpracę przy realizacji wszelkich działań zmierzających do idei przywrócenia ruchu kolejowego na nieczynnych 
liniach Wielkopolski, w szczególności na linii Kościan – Grodzisk Wlkp. - Opalenica,
5) wspieranie środkami ze składek członków, darowizn i innych źródeł - wszelkich działań dotyczących ochrony 
istniejących ruchomych i nieruchomych zabytków kolei w regionie, 
6) współpracę z samorządami gmin i powiatów na obszarze których biegnie kolej oraz z władzami samorządowymi 
województwa wielkopolskiego. 
7) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania oraz firmami i instytucjami kolejowymi i 
turystycznymi,
8)  współpracę ze spółkami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, zarządami kolei użytku niepublicznego,
9) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez i szkoleń,
10) wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia oraz promowanie 
wszelkich form wiedzy o kolei,
11) współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
12) stworzenie i utrzymanie bazy organizacyjnej i materialnej dla realizacji ww. celów,
13) Urządzanie i prowadzenie muzeów, izb tradycji i ścieżek edukacyjnych oraz ochronę zabytków kolejnictwa.

Realizacja celów statutowych w 2020 roku:

W 2020 roku Grodziska Kolej Drezynowa realizowała swoje cele statutowe związane 
z rewitalizacją i ożywieniem turystycznym linii kolejowej Grodzisk – Kościan oraz propagowaniem kolejnictwa. W 
roku 2019 zorganizowaliśmy 43 przejazdy turystyczne po linii kolejowej Grodzisk Wlkp. – Kościan. W ten sposób 
przewieźliśmy 1120 osób. Niestety z powodu Pandemii Koronawirusa nie braliśmy udział w ogólnopolskich 
imprezach drezynowych i kolejowych. Organizowane były telko wycieczki indywidualne oraz prace torowe na linii.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Osiągnięcia i prace na linii Grodzisk Wlkp. -  Kościan w 2020r.:

W ramach realizacji naszych celów statutowych opiekujemy się linia kolejowa z Grodziska do Kościana. Linia o 
długości 30km jest przejezdna na całej swojej długości. Przez cały rok w ramach wolnego czasu członkowie 
stowarzyszenia prowadzili wycinkę roślinności porastająca torowisko. Zorganizowaliśmy 10 wyjazdów roboczych. 
Oczyszczone zostały wszystkie przejazdy kolejowe, a w maju 2020r. został przeprowadzony oprysk chwastobójczy 
torowiska na całej długości linii. 

Prace związane z taborem, współpracą oraz promocją w 2020r.:

Stowarzyszenie współtworzy Ogólnopolską Bazę Kolejową (http://www.kolej.one.pl) gromadzącą materiały o 
wszystkich polskich liniach kolejowych wraz z przystankami. Portal o charakterze społecznościowym zbiera 
informacje o historii kolejowej infrastruktury wzbogaconą o dokumentacje fotograficzną. Dostępna jest również mapa 
kolejowa Polski. Serwis cieszy się dużą popularnością i jest bezpłatnym źródłem informacji o historii polskiej 
infrastruktury kolejowej.

Zestawienie roboczogodzin przepracowanych w ramach wolontariatu przez członków stowarzyszenia Grodziska 
Kolej Drezynowa
Rodzaj przeprowadzonych prac Okres prowadzenia prac w 2019r. Ilość roboczogodzin
Wycinka krzaków i drzew porastających tory styczeń - grudzień  65
Oczyszczanie przejazdów kolejowych marzec – listopad  12
Opryski chwastobójcze torowiska maj  20
Renowacja oraz konserwacja zgromadzonego taboru styczeń - grudzień 300
Pilotowanie wycieczek drezynowych, udział w imprezach kolejowych i targach. styczeń - grudzień  150
Utrzymanie i aktualizacja strony www.drezyny.org.pl  styczeń - grudzień  30
Moderowanie i opieka nas serwisem Ogólnopolska Baza Kolejowa (http://www.kolej.one.pl) styczeń - grudzień  80
Suma roboczogodzin: 657

Walne zebranie Stowarzyszenia Grodziska Kolej Drezynowa  odbyło się w Grodzisku Wlkp. dnia 16.12.2020r. 
Podczas zebrania uchwalono wysokość rocznej składki członkowskiej na 2020 rok, która wynosi 5 zł dla wszystkich 
członków stowarzyszenia.

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

3000

0
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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

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) 30 467,43 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 turystyka i krajoznawstwo Organizowanie wycieczek turystycznych drezynami 
kolejowymi oraz zabytkowym taborem kolejowym. 
Edukacja i propagowanie kolejowej turystyki i 
dziedzictwa technicznego kolei. 1) rewitalizacja linii 
kolejowych w regionie Wielkopolski, a w szczególności 
w obrębie powiatu grodziskiego oraz nowotomyskiego, 
2) popularyzacja turystyki kolejowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wycieczek drezynowych, 3) 
propagowanie idei wykorzystania linii kolejowych, a w 
szczególności linii kolejowej Grodzisk Wlkp. - Kościan 4) 
Działanie na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego 
kolejnictwa 5) Inspirowanie oraz wspieranie działań i 
inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków 
kolejnictwa.

6 000,00 zł

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 
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 754,50 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) 23 712,93 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 0,00 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

33 505,28 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) 33 505,28 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 037,85 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

21 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 
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)

0 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

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

organizacji

Mikołaj Rzanny, Szymon 
Piatczyc, Łukasz Witczak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-08-09

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