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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Kraj          POLSKA Województwo     
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat M. KIELCE

Gmina M. KIELCE Ulica ZAMKOWA Nr domu 5 Nr lokalu 12

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-009 Poczta KIELCE Nr telefonu 41-344-54-53

Nr faksu 41-344-54 53 E-mail ktn@pu.kielce.pl Strona www http://www.ujk.edu.pl/ktn/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00080740600000 6. Numer KRS 0000042780
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Skład Zarządu:Prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk -Prezes , 
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak- Viceprezes , Dr n. med. Jerzy 
Krzewicki- Viceprezes , Dr hab. Janusz Detka - Sekretarz ,Prof. dr 
hab. Maria Żygadło- Skarbnik ,Prof. dr hab. Marta Pawilna-
Meducka -Członek Zarządu ,Prof. dr hab. Adam Massalski- Członek 
Zarządu ,Prof. dr hab. Barbara Gierszewska - Członek Zarządu 
Dr inż. Maciej Lubczyński- Członek Zarządu ,Dr hab. Grażyna 
Legutko-Członek Zarządu, Dr Edyta Majcher-Ociesa- Członek 
Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Skład Komisji Rewizyjnej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:
Dr Jan Główka - Przewodniczący Komisji
Dr Rafał Kozłowski- Viceprzewodniczący Komisji
Mgr Elwira Szczepaniak - Członek Komisji
Mgr Jerzy Kowalczyk- Członek Komisji 
Dr Małgorzata Czapska- Członek Komisji

Skład Sądu Koleżeńskiego KTN:
Mgr Andrzej Jankowski- Przewodniczący 
Dr Małgorzata Jóźwiak- Viceprzewodniczący
Prof. dr hab. Marek Kątny - Sekretarz
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski- Członek
Dr Ewa Kula- Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe stowarzyszenia: Podstawowym celem Towarzystwa 
jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, 
popularyzowanie wyników badań oraz szerzenie wiedzy o regionie.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Towarzystwo realizuje swe cele przez:
1) inicjowanie i organizowanie prac naukowych, badawczych oraz 
prowadzenie działalności usługowej i popularyzatorskiej o 
charakterze naukowym,
2) współpracę ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi, 
społeczno kulturalnymi oraz uczestnictwo w społecznym ruchu 
naukowym i kulturalnym krajowym i zagranicznym,
3) opracowanie i popularyzowanie wyników badań naukowych oraz 
ogłaszanie ich drukiem i rozpowszechnianie,
4) wydawanie własnych czasopism naukowych, prac 
popularnonaukowych i informacyjnych,
5) organizowanie biblioteki naukowej,
6)prowadzenie dokumentacji i bibliografii prac regionalnych 
7) przyznawanie nagród za działalność naukową oraz 
występowanie z wnioskami o wyróżnienie nagrodami i 
odznaczeniami państwowymi Członków Towarzystwa
8)podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji 
celów statutowych.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadziło swą działalność w 
trzech głównych aspektach: działalności badawczej, popularyzatorskiej i 
wydawniczej.
W ramach działalności badawczej Kieleckie Towarzystwo przeprowadziło 
badania na temat: Oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na 
podstawie biomonitoringu, jako elementu monitoringu przyrodniczego w 
realizacji ekorozwoju oraz zarządzania środowiskiem Miasta. Badania były 
prowadzone na zlecenie gminy Kielce w okresie od lutego do grudnia 2012 r.
W ramach działalności popularyzatorskiej Towarzystwo organizowało szereg 
konferencji naukowych. W maju odbyła się konferencja pt. " Z dziejów 
samorządu terytorialnego", która była organizowana przez KTN oraz Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. Następnie w lipcu odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt." Krajobraz i Turystyka w warunkach zrównoważonego 
rozwoju". Konferencję tę wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym 
organizowali: Polska Akademia Nauk- Komitet Nauk Geograficznych, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Katedra Ochrony Środowiska, 
Polskie Towarzystwo Geograficzne- Oddział w Kielcach, Uniwersytet  Śląski- 
Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Ukraińskie Towarzystwo 
Geograficzne, Ministerstwo Nauki i Nauki Autonomicznej Krymu, Taurycki 
Narodowy Uniwersytet im. W. Wernackiego.
Następnie Kieleckie Towarzystwo Naukowe organizowało XX Ogólnopolską 
Konferencję Metodyczną " Ochrona Środowiska na studiach przyrodniczych".  
To przedsięwzięcie swoim patronatem honorowym objęli: Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska, JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, Dziekan Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielc,Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Świętokrzyski Inspektor 
Wojewódzki Ochrony Środowiska.
W listopadzie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe zaangażowało się wraz z 
Muzeum Historii Kielc, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach w organizację 
konferencji naukowej " Z dziejów przemysłu w Kielcach w XIX i XX stuleciu".
W ramach działalności popularyzatorskiej KTN brało udział IV Kongresie 
Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, który był zatytułowany : " 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Partnerem Organizacji 
Pozarządowych".
Ponadto w ramach działalności popularyzatorskiej Kieleckie Towarzystwo 
Naukowe wspierało organizatorów konkursów dla dzieci i młodzieży, 
Towarzystwo objęło patronatem honorowym Konkurs Wiedzy o Życiu i 
Twórczości Henryka Sienkiewicza organizowany przez Zespół Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku. Dla laureatów tego konkursu Zarząd Towarzystwa 
przekazał publikacje książkowe na nagrody, książki zostały też przekazane dla 
zwycięzców IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy " Bohaterowie 
Westerplatte",który był organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
5 w Kielcach.
Również w ramach działalności popularyzatorskiej  w roku 2013 Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe opiniowało kwestie projektów napisów na tablicach 
pamiątkowych: 1. poświęconej pamięci Żołnierzy AK 
" Wybranieccy" - wniosek w tej sprawie został złożony przez Stowarzyszenie 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej
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Przyjaciół Świętej Katarzyny Doliny Wilkowskiej " Łysica-Sabat"
2. poświęconej pamięci uczestnikom powstania styczniowego z Buska Zdroju- 
wniosek został złożony przez Społeczny Komitet przy Hufcu ZHP w Busku 
Zdroju.
W zakresie działalności popularyzatorskiej Kieleckie Towarzystwo Naukowe 
współpracowało z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w zakresie 
powołania Rady Programowej dla Ośrodka.
W roku 2012 członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Pani Prof. dr hab. 
Barbara Szabat została uhonorowana prestiżową Nagrodą Miasta Kielc za wkład 
w rozwój kulturalny Miasta. Z kolei Pan prof. dr hab. Adam Massalski został 
nominowany w Kategorii Osobowość w Konkursie Świętokrzyka Victoria.
W roku 2012 Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadziło także działalność 
wydawniczą, w ramach której wydano następujące pozycje:
- " O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin" 
red. J.Pacławski, A. Dąbrowski,
-" Wpływ stałej stymulacji serca na wybrane parametry hemodynamiczne" J. 
Sielski,
- "Świętokrzyskie Studia Archiwalno- Historyczne" red. E. Majcher-Ociesa, H. 
Mazur, W. Rutkowska, H. Wilk.
- " Rocznik Świętokrzyski. Seria B- Nauki Przyrodnicze zeszyt 33" red. M. 
Jóźwiak,
- " Rocznik Świętokrzyski. Seria A - Nauki Humanistyczne zeszyt 33", red. M. 
Czapska, B. Szabat.
- " Monitoring Środowiska Przyrodniczego zeszyt 13", red. M. Jóźwiak.
Przy realizacji projektów wydawniczych KTN współpracowało z m. in. 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Archiwum Państwowym w 
Kielcach, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. 
Pomoc w zakresie aktywności wydawniczej KTN napłynęła również z 
prywatnego sektora gospodarki, z Przedsiębiorstwa Turystycznego Łysogóry, 
Firmy MLU Sp. z o.o. Katowice, Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. oraz Firmy POL-
LAB.
W okresie sprawozdawczym Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 
reprezentował Towarzystwo podczas obrad Rady Towarzystw Naukowych przy 
Prezydium PAN oraz brał czynny udział w pracach Zespołu tematycznego ds. 
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na zaproszenie 
złożone przez Zarząd  Województwa Świętokrzyskiego. 
23 maja 2012 r. miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Kieleckiego 
Towarzystwa Naukowego. Spotkanie odbyło się w Domu Środowisk Twórczych 
w Kielcach, dotyczyło podsumowania działalności Towarzystwa w roku 2011 i 
nakreślenia kierunków działań na rok kolejny.Podczas zebrania zatwierdzeniu 
uległy sprawozdania za rok 2011: z pracy Zarządu KTN, sprawozdanie z 
działalności merytorycznej KTN, sprawozdanie finansowe KTN, Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
W okresie sprawozdawczym Zarząd  Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 
odbywał swoje posiedzenia zgodnie z wymogami statutowymi. Tematem 
spotkań były sprawy związane z realizacją zadań statutowych w zakresie 
popularyzacji nauki, działalności wydawniczej, badawczej i organizacyjnej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

4

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadzi nieodpłatną 
działalność statutową pożytku publicznego w zakresie:
-inicjowania i organizowania prac naukowych, badawczych, oraz 
prowadzenie działalności usługowej i popularyzatorskiej o 
charakterze naukowym,
- współpracy ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi, 
społczno-kulturalnymi oraz uczestnictwa w społecznym ruchu 
naukowym i kulturalnym, krajowym i zagranicznym,
-opracowywania i popularyzowania wyników badań naukowych 
przez ogłaszanie ich drukiem i rozpowszechnianie.
- wydawania własnych czasopism naukowych, prac 
popularnonaukowych i informacyjnych,
- organizowania biblioteki naukowej.
- prowadzenia dokumentacji i bibliografii prac regionalnych,
- przyznawania nagród za działalność naukową oraz 
występowania z wnioskami o wyróżnienie nagrodami i 
odznaczeniami państwowymi członków Towarzystwa.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 58.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 133,046.00 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22,700.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,804.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 40,250.00 zł

0.00 zł

28,750.00 zł

11,500.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,079.17 zł

3,045.00 zł

1,034.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 63,136.41 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,804.80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 133,038.71 zł 2,804.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

25,504.80 zł 2,804.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

10,429.56 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

97,104.35 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Rocznik Świętokrzyski. Seria A. Nauki Humanistyczne. Zeszyt 33 1,500.00 zł

2 Rocznik Świetokrzyski.Seria B. Nauki Przyrodnicze. Zeszyt 33 790.00 zł

3 Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą 514.80 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

Druk: MPiPS 9



23.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

265.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

3.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 144 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

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
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 32,300.20 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 22,700.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. 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

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,400.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 
nie pobierają za swoją pracę na rzecz Towarzystwa 
żadnych wynagrodzeń, ich działania mają charakter pracy 
społecznej.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Organizacja Konferencji Naukowej :" Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX 
wieku" oraz wstepne przygotowanie materiałów pokonferencyjnych do druku"

3,000.00 zł

2 Wydanie publikacji promującej kulturę województwa świętokrzyskiego - " Rocznik 
Świetokrzyski. Seria A- Nauki Humanistyczne. Zeszyt 33"

3,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Wykonanie badań i opracowania mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia 
powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu  jako elementu monitoringu 
przyrodniczego w realizacji ekorozwoju oraz zarządzania środowiskiem Miasta"

25,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Ad. V, pkt.2,3
Z listy Członków Towarzystwa zostały skreślone 144 osoby, które od dłuższego czasu nie wykazywały żadnej 
aktywności i nie wywiązywały się ze statutowego obowiązku opłacania składek członkowskich, w tym osoby zmarłe.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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