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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

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

Krzysztof Hucik Prezes Zarządu TAK

Kacper Zieliński Wiceprezes Zarządu TAK

Damian Mayer 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

Krzysztof Ścigalski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grzegorz Domarski Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Przemysław Majer 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. Projekt rakietowy PTR-1: 26 Stycznia w Gdyni odbył się lot testowy rakiety PTR-1, będącej czołowym projektem 
Stowarzyszenia, która docelowo ma zostać rozwinięta do lotów na wysokość 100 kilometrów. Rakieta w locie 
testowym została wyposażona w silnik Student 4000. W październiku 2019 roku został przeprowadzony kolejny test 
statyczny silnika w docelowej skali. Lot z docelowym silnikiem odbył się 22 Grudnia 2019. Rakieta osiągnęła pułap 
4,6 km z prędkością M2,5, przy której doszło do usterki. 

2. 24 Lutego 2019 roku Prezes PTR Adam Matusiewicz prowadził wykład o rakietach  w ramach organizowanego 
przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

3. W Marcu Prezes PTR Adam Matusiewicz udzielał wywiadu dla Radia Gdańsk popularyzując działalność 
Stowarzyszenia oraz modelarstwa rakietowego i inżynierii lotniczej/kosmicznej. 

4. 13 Kwietnia w Parku Chorzowskim (Chorzów) odbył się piknik organizowany przez Śląskie Planetarium w 
Chorzowie. PTR obecny był ze stoiskiem prezentując modele rakiet, rakiety eksperymentalne oraz napędy rakietowe, 
a podczas wydarzenia odbyło się kilka startów rakiet modelarskich EMI. 

5. 27-28 Kwietnia 2019 odbyły się Wiosenne Loty Rakiet Eksperymentalnych na poligonie wojskowym w Drawsku 
Pomorskim, podczas których odbył się m.in. pierwsza edycja konkursu „Apogeum” z nagrodami ufundowanymi przez 
członka wspierającego, firmę SpaceForest. Teren poligonu wojskowego został zarezerwowany w zgodzie z Planem 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

6. 1 Czerwca członkowie PTR przeprowadzili warsztaty rakietowe z modelami EMI podczas Dnia Dziecka na 
Politechince Wrocławskiej. 

7. W czerwcu odbył się Dzień Rakietowy w szkole w Nowej Wsi k. Nowego Sącza. W prelekcji oraz startach rakiety 
modelarskiej wzięli udział uczniowie szkoły. 

8. 22 czerwca 2019 w Ciechanowie członkowie PTR wspomagali swoją wiedzą i doświadczeniem lot stratosferyczny 
balonu z dronem wysokościowym. Lot organizowany był w ramach projektu 3-SAT realizowanego przez III Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni.

9. 10 Lipca w ramach Gdynia Design Days organizowanych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Prezes 
PTR Adam Matusiewicz był obecny na wykładzie „Projekty kosmiczne – backstage” wraz z największym 
zbudowanym w kraju modelem rakiety – „ORKA”.

10. W Lipcu Członkowie PTR byli obecni podczas Mistrzostw Świata Rakiet Dużej Mocy w Koszycach (Słowacja). 
Kacper Zieliński, Wiceprezes Stowarzyszenia, został nagrodzony jako zwycięzca w kategorii R4 - rakiety 
eksperymentalne za start rakiety Magnitudo na silniku hybrydowym. 

11. W dniach 8-11 sierpnia w Rzepienniku Biskupim odbyły się warsztaty rakietowe prowadzone przez członków 
PTR. Organizatorami wydarzenia były Obserwatorium Królowej Jadwigi, Analog Astronaut Training Center oraz 
Polskie Towarzystwo Rakietowe. 

12. W dniach 7-8 Września na Pustyni Błędowskiej odbył się coroczny Festiwal Meteor będący imprezą modelarska 
otwarta dla wszystkich fanów latających modeli kosmicznych. Podczas wydarzenia zebrało się kilkadziesiąt 
pasjonatów modelarstwa rakietowego z kraju i zagranicy oraz zorganizowane grupy amatorskie ze swoimi 
konstrukcjami modeli rakiet. 

13. 15 Września w Łużnej, członek PTR Piotr Sornowski przeprowadził warsztaty rakietowe dla niemal 100 osób. 
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym budowały małe modele rakiet. Po warsztatach odbyły się loty zbudowanych 
modeli. 

14. We Wrześniu Członkowie PTR byli obecni ze stoiskiem pokazowym podczas European Rover Challenge, 
największych w Europie zawodów łazików marsjańskich.

15. 19 Października członkowie PTR reprezentowali stowarzyszenie oraz projekt PTR-1 podczas konferencji 
popularno-naukowej „Near Space Conference” w Toruniu zorganizowanej przez fundację Copernicus Project. 

16. W Październiku w Obserwatorium Astronomicznym w Rzepienniku Biskupim odbyła się mikrokonferencja 
poświęcona krakowskiemu astronomowi Kazimierzowi Kordylewskiemu. Brał w niej udział członek PTR Andrzej 
Chwastek, który został poproszony o przybliżeniu tematów związanych z rakietami. Podczas wydarzenia odbył się 
start małej rakiety modelarskiej oraz test statyczny silnika rakietowego klasy modelarskiej na hamowni. 

17. Również w Październiku podczas Space Week we Wrocławiu odbyły się prowadzone przez członków PTR 

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

warsztaty modelarskie, podczas których sklejone 16 modeli rakiet. Odbyły się również starty zbudowanych modeli 
rakiet. 

18. Członek PTR Andrzej Chwastek reprezentował stowarzyszenia podczas gali zorganizowanej w Październiku z 
okazji 5-lecia koła naukowego AGH Space Systems. 

19. W Listopadzie członkowie PTR Andrzej Chwastek oraz Agata Kolodziejczyk przeprowadzili warsztaty 
modelarskie połączone z prelekcją dot. Analog Astronaut Training Center oraz Polskiego Towarszystwa 
Rakietowego. Wydarzenie odbyło się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu z udziałem młodocianych 
pacjentów szpitala. 
13. Członek PTR Piotr Sewastianik przeprowadził dwie sesje warsztatów modelarskich z użyciem modeli 
Rocketmania w Białymstoku oraz jedną sesję warsztatów w Ełku. Warsztaty skierowane były dla grup dzieci i 
młodzieży. 

14. W Krynicy Zdroju zostały zorganizowane warsztaty z zakresu modelarstwa rakietowego w których udział wzięli 
członkowie Domu Pomocy Dziennej Dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie. 

15. 14 Grudnia w ramach wydarzenia „Pasja Szyta Na Miarę” członek PTR Krzysztof Hucik reprezentował 
Stowarzyszenie przy spotkaniu z pierwszym i jedynym jak dotąd polskim kosmonautą, Mirosławem Hermaszewskim.

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

30000

5
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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) 16 261,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 261,00 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

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 działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej

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 (mobilnych jak i stacjonarnych modelarni) 
przez wolontariuszy. Materiały wykorzystywane w 
ramach tych działań (np. modele do składania) są 
zwykle 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. W niektórych przypadkach (jak 
prestiżowy Pilnik Naukowy Polskiego Radia i CNK w 
Warszawie) koszty wyjazdu uczestników pokrywane sa 
wprost z kasy PTR.

7 000,00 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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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 7 258,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7 258,00 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)

28 750,62 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

294,10 zł

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.

1 Organizacja Festiwalu Meteora, reprezentacji PTR na ERC wraz z kosztami dojazdów 2 360,84 zł

2 Zakup modeli rakiet na warsztaty 1 919,98 zł

3 Zakup części elektronicznych na potrzeby projektów rakietowych PTR 2 977,18 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) 29 044,72 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -12 783,72 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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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

103 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 
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 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

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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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

Zarówno Zarząd jak i członkowie Stowarzyszenia z regionu Pomorza przygotowywali plan stworzenia stacjonarnej 
pracowni rakietowej lub modelarni zlokalizowanej przy firmie SpaceForest w Gdyni. Plan ma zostać zrealizowany i 
prace remontowo-przygotowawcze zostaną wdrożone w roku 2020. Celem pracowni jest akceleracja projektów 
realizowanych przez członków Stowarzyszenia. Ideą jest zapewnienie dostępu do miejsca, narzędzi, maszyn oraz 
know-how każdemu zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia celem budowy modeli rakiet oraz rakiet 
eksperymentalnych, w tym PTR-1. 
Wartym odnotowania jest również zmiana trendu działalności członków Stowarzyszenia, która na przestrzeni 2019 
roku zaczęła wykazywać wzrost projektów inżynierskich skupionych na systemach kontroli rakiet oraz ich napędów. 
Pozwala to wnioskować potencjalny przyrost bardziej zaawansowanych konstrukcji budowanych przez członków w 
najbliższych latach.

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

organizacji

Krzysztof Hucik, Kacper Zieliński, 
Andrzej Magiera, Damian Mayer Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15

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