
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-09-24

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

2016-04-26

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 TAK

Łukasz Witczak Członek Zarządu TAK

Szymon Piatczyc 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

NIE

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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Realizacja celów statutowych w 2019 roku:

W 2019 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 62 przejazdy turystyczne po linii kolejowej Grodzisk Wlkp. – Kościan. W ten sposób 
przewieźliśmy 1385 osób. Braliśmy udział w ogólnopolskich imprezach drezynowych i kolejowych oraz 
realizowaliśmy nasze cele statusowe. Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze osiągnięcia zrealizowane w 2019 
roku:

04.05.2019r.
Parada Parowozów w Wolsztynie
Parada Parowozów w Wolsztynie. W tym roku zabraliśmy ze sobą drezynę ręczną „Piękną Elę”. Z powodu 
deszczowej pogody z przejazdów naszymi drezynami skorzystało tylko ok. 200 osób.  Na naszym stoisku 
promowaliśmy Kolej Drezynową jako atrakcję turystyczną regionu.

18.05.2019r.
Grodziski Bieg na Piętkę
Wspólnie z Grodziskim Klubem Biegacza zorganizowaliśmy bieg na dystansie 5km. Start i meta wyścigu 
zlokalizowane były na stacji Ujazd Wlkp. W wyścigu wzięło udział 140 osób. 

22.06.2019r. 
Piknik Kolejowy w Jasieniu
Braliśmy udział w Pikniku Kolejowym w Jasnieniu. Byliśmy główna atrakcja imprezy. Zabraliśmy ze sobą następujące 
drezyny: Rower szynowy, Kiwajkę, Piękną Elę maluch torowy wraz z trzema wózkami torowymi. Z przejazdów 
skorzystało ok 400 osób. 

29.06.2019r. 
Rekonstrukcja Historyczna w Kiełczewie
W ramach wspierania innych organizacji pozarządowych nasze stowarzyszenie wsparło Stowarzyszenie im. 
Kościańskiej Rezerwy Skautowej, które przeprowadziło rekonstrukcję historyczną w Kiełczewie pt. Do tego celu 
użyczyliśmy naszą drezynę ręczną typu "Kiwajka"

06-07.07.2019r. 
Dni Pary w Gnieźnie
Braliśmy udział w imprezie kolejowej w Gnieźnie pt. "Dni Pary". Organizowaliśmy przejażdżki drezyną ręczną "Piękną 
Elą", z których skorzystało ok 2000 osób. 

31.08.2019r.
Piknik Drezynowy w Świętnie
Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w Pikniku Drezynowym w Świętnie współorganizowanym przez Gminę Świętno 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. Piękna Ela oraz zabytkowy rower szynowy wziął udział w 
paradzie drezyn. Następnie Piękna Ela woziła turystów około 600 osób.

07-08.09.2019r.
Gala Parowozów w Jaworzynie Śląskiej
Zostaliśmy zaproszenie do Jaworzyny Śląskie na organizowaną przez Muzeum Kolejnictwa na Śląsku imprezę "Gala 
Parowozów". Zabraliśmy ze sobą drezynę Piękną Elę oraz ustwiliśmy stoisko promujące nasze stowarzyszenie. Z 
przejazdów skorzystało ok 2000 osób.

14.09.2019r.
Dni Transportu w Warszawie
Na zaproszenie PKP Cargo przyjechaliśmy do Warszawy na Dni Transportu Publicznego. Nasze drezyny Kiwajka 
oraz Piękna Ela woziły turystów na terenie Lokomotywowni PKP IC Olszynka Grochowska. przewieźliśmy ok 1000 
osób.

05.10.2019r.
Walne Zebranie Stowarzyszenia i przejazd Promocyjny
W Ujeździe zorganizowaliśmy Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Po zebraniu zorganizowaliśmy 
przejazd promocyjny drezyną WM5 dla członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości na trasie Grodzisk Wlkp. 
- Kościan -Grodzisk Wlkp.

24.11.2019r.
Poznańskie Katarzynki 2019
Nasza drezyna kiwajka wzięła udział w tegorocznej edycji Katarzynek. Impreza organizowana przez ZTM Poznań 
oraz Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Z przejazdów skorzystało ok. 600 osób.

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

25.11.2019r.
Dzień Kolejarza w Krzyżu Wlkp.

Osiągnięcia i prace na linii Grodzisk Wlkp. -  Kościan w 2019r.:

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 8 wyjazdów roboczych. 
Oczyszczone zostały wszystkie przejazdy kolejowe, a w maju 2019r. został przeprowadzony oprysk chwastobójczy 
torowiska na całej długości linii. 

Prace związane z taborem, współpracą oraz promocją w 2019r.:

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.

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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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) 65 442,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 600,40 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) 59 842,16 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

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

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.

0,00 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 5 600,40 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

0,00 zł

46 192,03 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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 46 192,03 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 19 250,53 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

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

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

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

organizacji

Mikołaj Rzanny Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-24

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