
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDYNIA

Powiat GDYNIA

Ulica AL. ZWYCIĘSTWA Nr domu 96 Nr lokalu 98

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-451 Poczta GDYNIA Nr telefonu 510180652

Nr faksu E-mail biuro@rakiety.org.pl Strona www rakiety.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20036112800000 6. Numer KRS 0000355014

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

Adam Matusiewicz Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Ścigalski Wiceprezes Zarządu TAK

Andrzej Magiera Skarbnik TAK

Andrzej Chwastek 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

Bartosz Radosław 
Malinowski

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Fedko Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Adam Okniński Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO RAKIETOWE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rok 2013 był w działalności Polskiego Towarzystwa Rakietowego rokiem zmian, rozwoju i wielu 
sukcesów. Zgłoszono akces do współpracy z Europejską agencją kosmiczną, rozwinięto technologię 
hybrydowych napędów rakietowych. Grupa północna PTR wykonała łącznie kilkadziesiąt testów 
silników, dopracowując kwestie wtrysku, składu paliwa i proporcji paliwo – utleniacz. Grupa krakowska 
wykonała 6 testów dopracowując silnik do napędu rakiety hybrydowej K1-X. Testy silników 
hybrydowych zaczęły się również w Poznaniu. Oprócz wielu pojedynczych lotów i lokalnych inicjatyw, 
działalność skupiała się w kilku ośrodkach. Stargardzka Montowania Rakiet cały czas prowadzi zajęcia z 
dziećmi (i nie tylko). Szczególnie aktywny okazał się ośrodek w Tczewie, gdzie regularnie prowadzone są 
zajęcia w modelarni oraz prowadzone rozmowy mające umożliwić podejmowanie poważniejszych 
inicjatyw. To co wyróżniło ten rok, to wyjątkowo duża ilość konferencji i spotkań.
1. 2 stycznia PTR zostało wpisane jako organizacja non-profit do bazy EMITS Europejskiej Agencji 
Kosmicznej.
2. 13 kwietnia w miejscowości Mała Słońca miał miejsce start rakiety „Sagitta” będący zwieńczeniem 
Projektu Edukacyjnego przy Zespole Szkół Katolickich w Tczewie.
3. W dniu 22 kwietnia w Wieruszowie odbyły się warsztaty rakietowe dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez długoletniego modelarza, członka PTR Piotra Sornowskiego. Warsztaty były opisywane w lokalnej 
prasie i mediach.
4. W dniach 20-21 kwietnia miały miejsce organizowane przez PTR Loty Rakiet Eksperymentalnych na 
terenie poligonu wojskowego w Drawsku Pomorskim. Startowało kilka rakiet, w tym rakieta grupy 
białostockiej o nazwie „Rekonesans”, po raz trzeci rakieta grupy krakowskiej K1-X, rakieta „Anihilacja”. 
Gościliśmy również grupę gości ze Słowenii, ze względu jednak na problemy techniczne (odbiornik GPS), 
start ich rakiety nie odbył się.
5. 8 czerwca miał miejsce już czwarty interaktywny Piknik Wiedzy o nazwie: „Dzień Odkrywców”, na 
który Polskie Towarzystwo Rakietowe zostało zaproszone jako wystawca. Rzeszów jak zwykle przyjął 
Nas gościnnie. Stoisko PTR było obsługiwane przez 3 Naszych członków.
6. Odszedł od Nas prof. Jacek Walczewski. W dniu 26 czerwca zmarł Nasz Członek Honorowy, prof. 
Jacek Walczewski. W pogrzebie w dniu 3 lipca uczestniczyła trzyosobowa delegacja PTR.
7. Pierwsza amatorska rakieta o napędzie hybrydowym w Polsce. Dnia 13 czerwca w okolicach Krakowa 
wystartowała pierwsza rakieta (BOS-1) napędzana silnikiem hybrydowym własnej konstrukcji. 
Konstruktorem tak rakiety jak i silnika jest Wiceprezes PTR – Krzysztof Ścigalski.
8. W dniach 22-23 czerwca w trakcie Dni Ziemi Tczewskiej odbyły się warsztaty rakietowe, w trakcie 
których chętni poznawali tajniki prawidłowej budowy i obsługi niewielkich modeli rakiet.
9. Na przełomie sierpnia i września (31.08 – 1.09. 2013) odbył się kolejny, już 4 Festiwal Meteora. Tym 
razem pierwszego dnia odbywały się starty rakiet modelarskich, a drugiego starty rakiet 
eksperymentalnych. Pierwszego dnia miało miejsce się około 100 startów, w tym 5 licencyjnych. 
Drugiego dnia (oprócz kilku innych) głównymi rakietami były: RTP7 (nie uzyskano zapłonu), K1-X z 
silnikiem hybrydowym (udany start, lot na 2,5km) oraz start rakiety „Igla” Naszego kolegi ze Słowenii 
Andreja Vrbeca (pułap ponad 6km). Start ten zaowocował relacją w modelarskiej prasie Słoweńskiej.
10. Tydzień po Festiwalu Meteora na terenie poligonu Toruńskiego miały miejsce jeszcze dwa starty 
rakiet eksperymentalnych – hybrydowej RTP7 i rakiety „Amelinium”, która zaliczyła udany lot 
naddźwiękowy. Obie konstrukcje członków pomorskiej grupy PTR.
11. W Tczewie, dzięki pracy organizacyjnej Damiana Roberta Mayera i wsparciu ludzi i instytucji (w tym 
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie), powstała modelarnia nastawiona na prowadzenie zajęć z dziećmi i 
młodzieżą, oraz na rozwijanie rakiet dużej mocy z planami dotyczącymi skonstruowania rakiety 
naddźwiękowej. Kwestie rakiet w Tczewie odbiły się licznymi informacjami w mediach lokalnych. 
Oficjalne otwarcie pracowni nastąpiło 30 września 2013.
12. W dniach 18-19 października w Instytucie Lotnictwa w Warszawie miała miejsce międzynarodowa 
konferencja poświęcona napędom rakietowym pod nazwą „Tendencje rozwojowe napędów 
kosmicznych”. W jej trakcie wystąpił Kamil Niklasiński z referatem na temat oprogramowania do 
symulacji paliw rakietowych swojego autorstwa oraz Robert Magiera z prezentacją o badaniach 
silników hybrydowych. PTR sumarycznie był reprezentowany przez 5 osób.
13. 15 października w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, ramach konferencji „Communicating 
Astronomy with People 2013”, miało miejsce seminarium poświęcone kwestiom edukacyjnym 
wspieranym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Centrum Nauki Kopernik, będący koordynatorem 
działań ze strony Polski zaprosił do rozmów PTR jako jednego z konsultantów dokumentów utworzenia 
Biura ds. Edukacji ESA (ESERO) w Polsce. Na seminarium wystąpił prezes PTR.
14. Konferencja „Countdown to Horizon” odbyła się w dniach 29-30 października w Warszawie, była to 
konferencja networkingowa dla sektora kosmicznego. Krótkie wystąpienie dotyczące PTR przedstawił 
jeden z Naszych członków.
15. W Warszawie, w dniu 22 listopada, odbyła się konferencja „Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro” 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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)

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

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie

Pozaszkolne formy edukacji 
sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

zorganizowana przez fundację „Pociąg do Gwiazd”, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii 
Nauk oraz Muzeum Techniki. Konferencja była połączona z premierą filmu dokumentalnego „Polska 
Rzeczpospolita Kosmiczna”. PTR był obecny dość licznie i wystąpił z dwiema prezentacjami: o rakietach 
eksperymentalnych (Adam Matusiewicz) oraz o działalności modelarsko – popularyzatorskiej (Damian 
Robert Mayer oraz Rafał Dziemianko). W rozmowach kuluarowych powstał projekt wysłania łazika 
marsjańskiego przy pomocy rakiety na niewielką wysokość, czyli pomysł wspólnego projektu Mars 
Society Polska i PTR.
16. 17 listopada miał w Krakowie miejsce lokalny piknik rakietowy będący zakończeniem sezonu. 
Startowało 10 modeli, które łącznie zaliczyły 13 lotów. Odbył się w tym jeden (udany) lot na licencję 
startową 1 klasy.
17. 21. listopada 2013 sąd rejonowy w Białymstoku nadał Polskiemu Towarzystwu Rakietowemu status 
organizacji pożytku publicznego.
18. Międzynarodowa konferencja „Meet the Space”, odbyła się 5-6 grudnia w Krakowie, na terenie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z krótką, nieplanowaną prezentacją wystąpił prezes PTR.
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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) 3 230,96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 635,96 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) 2 595,00 zł

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

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)

2 468,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

927,87 zł

21,70 zł

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

 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

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

3 417,63 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 417,63 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -186,67 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 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, 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

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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0,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

67,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

2,00 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)

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Adam Matusiewicz / 15.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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