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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 2021-10-15

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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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

1. Opis działalności pożytku publicznego

Szczegółowe chronologiczne podsumowanie wydarzeń w 2020:

7 Czerwca – Śmierć Piotra Sornowskiego. Członkowie PTR uczestniczyli w pogrzebie ś.p. Piotra 
3-7 Sierpnia – Odbyły się Profesjonalne warsztaty rakietowe w Obserwatorium Astronomicznym im. Królowej Jadwigi 
połączone z mini sympozjum na temat konstrukcji rakietowych.
15 Sierpnia 2020 – Ruszyły prace remontowo-przygotowawcze w oficjalnej modelarni rakietowej Polskiego 
Towarzystwa Rakietowego w Gdyni powstałej dzięki udostępnieniu odseparowanej/wydzielonej przestrzeni 
warsztatowej przez firmę SpaceForest sp. z o.o.; 
5-6 Września 2020 – Festiwal Meteor 2020; ponad 100 startów rakiet; odbyły się również
Konkursy z nagrodami
Konkurs rakiety Meteor 2 
Rakieta pocztowa na 60 rocznicę Polskiej Rakiety Pocztowej RM-2P – Andrzej Chwastek skonstruował rakietę i 
przeprowadził upamiętniający rocznicę lot modelu. 
Warsztaty rakietowe z okazji 10-lecia Stowarzyszenia – złożono i wystrzelono modele rakiet Meteor.
10-11 Października 2020 – Loty Rakiet Eksperymentalnych 
18 Października 2020 – PTR pojawia się w odcinku #106 Astronarium poświęconemu polskim konstrukcjom 
rakietowym wraz z SpaceForest oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa. 
15 Listopada 2020 - PTR pojawia się na live-streamie z misji SpaceX Crew-1 organizowanym przez S. Space 
Exploration Projekt (SSE) w serwisie YouTube oraz Facebook
Listopad 2020 – PTR oficjalnie został wybrany jako dostawca rakiety na polski konkurs ESERO CanSat Competition 
2021. 
8 Listopada 2020 – Trzeci lot testowy rakiety PTR-1 z poligonu w Drawsku Pomorskim wraz z nową wersją napędu 
hybrydowego przygotowanego przez Kacpra Zielińskiego.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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) 42 889,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42 889,81 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 784,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 784,30 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)

26 862,81 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

377,50 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 Częściowe pokrycie kosztów organizacji wydarzenia Festiwal Meteor 2020 - warsztaty 
modelarskie, zakup modeli i materiałów

784,30 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) 27 240,31 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 15 649,50 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

141 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)

15 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

Początek roku 2020 przyniósł początek pandemii COVID-19 w Polsce znacznie utrudniając dotychczas bogatą 
działalność terenową Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Z tego powodu nie odbyły się wiosenne Loty Rakiet 
Eksperymentalnych w Drawsku. W połowie roku pożegnaliśmy również zasłużonego długoletniego członka PTRu – 
Piotra Sornowskiego, który wspierał działalność terenową stowarzyszenia przeprowadzając w przeszłości liczne 
warsztaty, produkując modele oraz silniki rakietowe dla modelarzy. Działalność Stowarzyszenia nabrała na sile w 
drugiej połowie 2020 roku, kiedy ruszyły prace remontowe w modelarni PTR w Gdyni. We wrześniu zorganizowany 
został coroczny Festiwal Meteor 2020, na którym odbyły się finansowane przez PTR warsztaty rakietowe z modelami 
rakiet Meteor a także konkurs z nagrodami. W październiku odbyły się zorganizowane na poligonie w Drawsku 
Pomorskim Loty Rakiet Eksperymentalnych. W tym samym miesiącu PTR pojawia się razem z SpaceForest oraz 
Instytutem Lotnictwa ŚBŁ w odcinku programu Astronarium z relacją z Festiwalu Meteor. W listopadzie PTR obecny 
był na internetowej wideorelacji na żywo zorganizowanej przez SSE Projekt w związku ze startem pierwszej 
operacyjnej misji załogowej SpaceX Crew-1. W grudniu odbył się także trzeci lot testowy rakietey PTR-1 która jest 
czołowym projektem Stowarzyszenia. Końcówka roku przyniosła największy do tej pory projekt w PTR – 
współorganizację polskiej edycji konkursu ESERO CanSat 2021 wraz z dostarczeniem (projekt, wykonanie, obsługa 
startu) rakiety na potrzeby misji CanSatów. 
Niepowiązane bezpośrednio:
25 Września 2020 fanpage PTR na Facebooku przebił próg 2000 polubień. Stworzono również nową grupę na 
portalu facebook która od momentu założenia liczy już prawie 500 członków.

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

organizacji

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15 6


