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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-15

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

Rafał Dziemianko Wiceprezes Zarządu TAK

Andrzej Chwastek Sekretarz TAK

Andrzej Magiera 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

Bartłomiej Malinowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Fedko Zastępca 
Przewodniczącego KR

TAK

Adam Okniński Sekretarz KR TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO RAKIETOWE

1. Opis działalności pożytku publicznego

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA RAKIETOWEGO W 2014 r.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1) Lubaczów 24. 03. 2014
W ramach Festiwalu Nauki „Eksploracje” w Lubaczowie, Polskie Towarzystwo Rakietowe przeprowadziło 
prezentacje działalności, pokaz modeli rakiet. Prezentowano np. działanie hamowni silników 
rakietowych oraz działanie zasady odrzutu z wykorzystaniem rakiety na sprężone powietrze (kwestie 
bezpieczeństwa, pokaz na sali gimnastycznej).
2) Kłodzko
W zespole Szkół Zawodowych w Kłodzku miało miejsce spotkanie uczniów z zasłużonym modelarzem, 
członkiem PTR. Liczba uczestników około 180 osób. Spotkanie obejmowało wystawę modeli oraz 
prezentację działalności modelarzy oraz PTR.
3) Strzelce Opolskie
W ramach inicjatywy określonej jako „Rakietowy Dzień Wagarowicza” w LO w Strzelcach Opolskich, 
odbyły się warsztaty rakietowe połączone ze startami. Brało udział około 30 uczestników.
4) Chorzów 12. 04. 2014
Spotkanie zorganizowane przez Planetarium Śląskie w Chorzowie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Lotnictwa i Kosmonautyki. Prezentacja działalności PTR, sklejanie modeli oraz starty na terenie parku.
5) Polska w ESA – nowe szanse dla Biznesu 11. 04. 2014
W ramach obchodów 50-lecia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), odbyła się w Warszawie 
konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Centrum Nauki Kopernik oraz ESA. 
Przedstawiciele PTR wzięli udział w konferencji, prezentowali działalność oraz osiągnięcia.
6) Białystok 9-22. 05. 2014
W ramach imprezy: Festiwal Nauki i Sztuki, odbyły się warsztaty rakietowe oraz prezentacje.
7) Białystok.
Przeprowadzono warsztaty rakietowe oraz starty modeli dla dzieci z zespołem Aspergera.
8) Rzepiennik Biskupi 2. 08. 2014
Prezentacja działalności PTR oraz pokazowe starty rakiet w ramach spotkania organizowanego przez 
stowarzyszenie Astronomia Nova na terenie powstającego obserwatorium astronomicznego w 
Rzepienniku Biskupim (małopolska).
9) Rzeszów 7. 06. 2014
Obecność PTR w ramach V Interaktywnego Pikniku Wiedzy „Dzień Odkrywców” w Rzeszowie. Stoisko 
prezentacyjne PTR, prezentacje materiałów, modeli, rozmowy, propagowanie modelarstwa oraz 
amatorskich technik rakietowych.
10) Warszawa 31. 05. 2014
Polskie Towarzystwo rakietowe było obecne na XVIII pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo duża liczba uczestników, duże 
zainteresowanie. Przeprowadzono prezentacje między innymi zasady odrzutu z wykorzystaniem modelu 
na sprężone powietrze (względy bezpieczeństwa na imprezie masowej).
11) Chęciny 6-7. 09. 2014
W ramach Imprezy European Rover Challence odbywającej się w Chęcinach (a właściwie Podzamczu) 
koło Kielc, PTR prowadził prezentację swojej działalności, modeli, propagował modelarstwo oraz 
amatorskie konstruowanie rakiet eksperymentalnych.
12) Borowiec koło Kórnika 6. 10. 2014
PTR zaangażowało się w projekt edukacyjny „Pan Stanisław”, objęty patronatem Prezydenta RP, a 
zainicjowany przez gimnazjum w Lęborku. W ramach tego projektu PTR wykonał gondolę balonową do 
testowania próbek biologicznych w stratosferze, dostarczonych przez Instytutu Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Start balonu stratosferycznego odbył się na terenie Obserwatorium 
Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Podczas spotkania 
przeprowadzono z młodzieżą warsztaty rakietowe, starty tych modeli oraz jeden pokazowy start rakiety 
o większych rozmiarach.
13) Kąty Bystrzyckie
W ramach Święta Latawca odbyły się również starty modeli rakiet.
14) Piła 20-21. 09. 2014
Na terenie lotniska aeroklubowego w Pile odbył się 4 Festiwal Meteor, czyli główna, dwudniowa 
impreza plenerowa PTR. Odbyło się ponad 60 startów rakiet, 2 loty na licencję pierwszego stopnia i dwa 
loty na licencję drugiego stopnia. Liczba uczestników – około 30 osób. Starty i loty wzbudziły 
zainteresowanie wielu mieszkańców okolic obecnych tego dnia na terenie lotniska.
15) Kraków 28. 11. 2014
W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez stowarzyszenie Astronomia 
Nova oraz Uniwersytet Jagielloński. W ramach tej konferencji o nazwie Meet the Space, PTR miał dwie 
prezentacje, o działalności PTR oraz o historii krakowskich rakiet badawczych. W ramach imprez 
towarzyszących miała miejsce lekcja przedstawiająca ogólne zasady ruchu, budowy rakiet, silników, 
rodzaje paliw, podział rakiet itp. Lekcja była prowadzona dla klasy LO z Krakowa, jednakże była też 
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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)

100000

5

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)

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

transmitowana (w ramach projektu „Pan Stanisław”) do dwóch klas gimnazjalnych w Polsce. W ramach 
lekcji odbyła się prezentacja dorobku młodego modelarza, który doprowadził do powstania modelarni 
rakietowej w Tczewie. Po skończeniu transmisji, miały miejsce warsztaty rakietowe zakończone startami 
rakiet.
16) Warszawa
W Warszawie, w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, odbyła się konferencja 
organizowana przez CBK PAN oraz polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii – „Astronomia i badania 
kosmiczne w edukacji”. W konferencji uczestniczyło dwóch członków PTR.
17) Tczew
Objęcie patronatem Tczewskiej Pracowni Rakietowej. Jest to modelarnia założona przez młodego 
członka PTR w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. W ramach porozumienia przewidywane jest wsparcie 
w formie materiałów modelarskich, szkoleń i konsultacji.
18) Białystok
Początek oficjalnej współpracy PTR z Białostockim Parkiem Naukowo – Technologicznym. W ramach 
działań rozpoczęto cykl szkoleń dla gimnazjów i szkół średnich. 
19) Początek rozmów między PTR a Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, na temat możliwości 
współpracy w ramach projektu „AGH Space System” – startu grupy studentów w konkursie CanSat w 
USA.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA RAKIETOWEGO
1) Opracowanie we współpracy z firmą „Aerolife” dwóch małych, modelarskich silników hybrydowych 
MH8 oraz MH16. Modele z tymi silnikami były miedzy innymi oblatane w ramach festiwalu "Meteor 
2014".
2) Prace nad opracowaniem silnika rakietowego modelarskiego, hybrydowego, opartego o zbiornik 
ciśnieniowy – Paint Ball. Atestowany zbiornik ciśnieniowy zapewniający bezpieczeństwo (zawór 
bezpieczeństwa membranowy) umożliwi użytkowanie przez szerszą grupę modelarzy. Możliwy impuls – 
klasa I.
3) Dopracowanie i testy w locie (między innymi rakieta „Bigos” startująca na Festiwalu Meteor 2014 w 
Pile) modelarskiego silnika hybrydowego SF2 klasy K.
4) Opracowanie silników metalowo-papierowych w klasach F oraz G.
5) Dalszy ciąg prac nad silnikami bezdyszowymi, w tym testy w locie.
6) Nowe wersje rozwojowe komputera pokładowego do rakiet o nazwie „Arekorder”.
7) Prace rozwojowe nad systemem lokalizacji w ramach projektu „RawGPS”.
8) Opracowanie koncepcji, testy silnika oraz opracowanie prototypu rakiety – nośnika sond Can-Sat dla 
potrzeb Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
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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

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie

Nieodpłatna działalność 
pożytku publicznego obejmuje 
przede wszystkim działalność 
popularyzatorską, a więc 
prezentacje, prelekcje i 
wykłady prowadzone dla dzieci 
i dorosłych, jak również 
prowadzenie warsztatów 
modelarskich przez 
wolontariuszy. Materiały 
wykorzystywane w ramach 
tych działań (np. modele do 
składania) są zakupione przez 
organizatorów od 
zewnętrznych firm. W 
niektórych przypadkach 
organizatorzy oferują zwrot 
kosztów dojazdu i/lub noclegu 
wolontariuszy, który jest im 
wypłacany z kasy PTR i nie 
stanowi dochodu organizacji.

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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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 10 009,50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 009,50 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) 0,00 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 sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 5 655,90 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

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)

1 957,65 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 739,70 zł

29,40 zł

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: 

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3 726,75 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 726,75 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 282,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

160,00 zł

0,00 zł
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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 (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

53,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

4,00 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
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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

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

Było to pierwszy rok, w którym Polskie Towarzystwo Rakietowe otrzymało dofinansowanie z 1% odpisu podatku od 
osób fizycznych. Środki te zostały wykorzystane dopiero w 2015 roku głównie na zaopatrzenie w materiały i 
narzędzia modelarni z którymi PTR współpracuje.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Adam Matusiewicz / 7.07.2015 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)
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