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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY "WIELKOPOLSKA"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAŃ

Gmina M. POZNAŃ Ulica WOŹNA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-777 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618524112

Nr faksu E-mail 
szs.wielkopolska@wp.pl

Strona www www.szswielkopolska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63024346200000 6. Numer KRS 0000028529
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Prezes-Zdzisław Urbańczyk, Wiceprezes-Edward Strzymiński, 
Wiceprezes-Mirosław Dębowski, Sekretarz- Jarosław Graczyk, 
Skarbnik-Renata Wolska, Członkowie: Wojciech Ziemniak, Ewa 
Bąk, Jerzy Kerger, Karol Melniczak, Paweł Filipowski, Zbigniew 
Kosmalski, Dariusz Mielcarek, Jerzy Szamałek, Edward 
Dereszewski, Wiesław Nowak, Krzysztof Mądry, Władysław Bierła, 
Alojzy Kabat, Stanisław, Płociennik, Beata Janowska, Adam 
Kłodnicki, Bernadeta Łuczak, Ryszard Kmiecik, Roman Wiśniewski, 
Zdzisław Machowski.

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

1. Andrzej Knapik – Przewodniczący
2. Tomasz Mocek – Członek Komisji
3. Paweł Kolan - Członek Komisji
4. Zbigniew Bernard - Członek Komisji
5. Grzegorz Sterczak - Członek Komisji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji 
narodowej, współdziała ze szkołami w realizacji celów 
wychowawczych i zadań sportowych. 2. Związek działa w ramach 
ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje zadania 
zlecone lub powierzone przez władze państwowe i samorządowe w 
zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu 
młodzieży szkolnej, w tym również na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 3. Związek troszczy się o wyrównanie szans i 
warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych 
formach aktywności fizycznej, które ze względu na warunki 
środowiskowe i socjalne nie mają szans rywalizacji sportowej. 4. 
Związek inspiruje i organizuje środowiska ludzi dorosłych do działań 
na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej. 5. 
związek działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i 
młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych w szczególności 
nauczycieli i rodziców. 6.Zwiazek wspomaga technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe i 
spółdzielnie socjalne. 7.Związek prowadzi działalność w zakresie 
promocji województwa oraz miast i gmin województwa 
wielkopolskiego.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Związek realizuje swoje cele przez:
1.programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów 
sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół,
2.stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości 
osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie 
zawodów sportowych,
3. pomoc uczniowskim i międzyszkolnym klubom sportowym w 
prowadzeniu różnorodnej działalności sportowo- wychowawczej 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
4. programowanie  i organizowanie szkoleń, seminariów i 
konferencji, szczególnie szkolenia młodzieżowych kadr 
wolontariuszy  w tym młodzieżowych organizatorów sportu i 
młodzieżowych sędziów sportowych w zakresie zdrowego stylu 
życia, rekreacji i sportu oraz włączenie ich do przygotowania i 
organizacji imprez sportowych,
5. współdziałanie  z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w 
sprawie  doskonalenia zawodowego i społecznego wolontariuszy w 
tym  spośród osób dorosłych, szczególnie nauczycieli wychowania 
fizycznego,
6. stałą współpracę z powiatowymi organizatorami sportu szkolnego 
oraz aktywem i trenerami klubów prowadzących szkolenie sportowe 
młodzieży, przekazywanie im materiałów dotyczących sportu 
szkolnego, organizowanie konferencji  i spotkań merytorycznych i 
metodycznych,
7. współdziałanie z Samorządem Województwa, samorządami 
powiatów ziemskich i grodzkich oraz miast i gmin w zakresie 
programowania i realizacji zadań sportowych  wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej,
8. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej  
w szkoleniu sportowym,
9. popularyzowanie  wśród  młodzieży szkolnej ekologii, turystyki      
                 i rekreacji,
10. organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działanie na 
rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnych urządzeń i obiektów 
sportowych,
11. współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w 
dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej,
12. inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania 
tematów wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego 
młodzieży szkolnej,
13. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
14. realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-
wychowawczych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, 
niedostosowanej społecznie z rodzin patologicznych,
15. prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla osób 
fizycznych i prawnych,
16. nawiązywanie i organizacja wymiany międzynarodowej dzieci     
                    i młodzieży,
17. ustanowienie i finansowanie stypendiów socjalnych i 
motywacyjnych,
18. organizowanie i prowadzenie:
a) szkół i placówek oświatowych oraz szkół wyższych;
b) klubów pracy i gminnych centrów informacji;
c) klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej;
d) warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
19. organizowanie wypoczynku w formie turnusów rekreacyjno-
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
20. prowadzenie działalności gospodarczej służącej wyłącznie 
realizacji celów  statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.
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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)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Głównymi działaniami było między innymi:
- programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. Organizowane były imprezy i zawody sportowe dla uczniów wszystkich 
typów szkół
- stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego 
poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych,
- pomoc uczniowskim i międzyszkolnym klubom sportowym w prowadzeniu 
różnorodnej działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej,
- prowadzenie stałej współpracy z powiatowymi organizatorami sportu szkolnego 
oraz aktywem i trenerami klubów prowadzących szkolenie sportowe młodzieży. 
Przekazywano im materiały dot. sportu szkolnego, organizowanych konferencji i 
spotkań merytorycznych i metodycznych,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w szkoleniu 
sportowym, 
- promocja kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w 
zajęciach sportowo-edukacyjnych – przede wszystkim promocja „wody”, jako 
obszaru środowiska zabawy, sportu oraz zdrowia.
- realizowanie programu pn. "Człowiek wobec uzależnień" - dot. sposobów 
zapobiegania zagrożeniom wynikającym z używania środków psychoaktywnych, 
metody udzielania pomocy profilaktyczno-wychowawczej oraz procedury 
postępowania wobec dzieci i młodzieży w sytuacjach wynikających z zażywania 
środków psychoaktywnych.
- popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej ekologii, turystyki i rekreacji,
- inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów 
wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej.

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

województwo

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

ochrona i promocja zdrowia

wypoczynek dzieci i młodzieży

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

40000

114

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)

NIE DOTYCZY

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

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

Pozostała działalność związana ze sportem

Kod PKD: 93.19.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

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) 7,808,008.54 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,690,829.37 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,256.43 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 92,461.05 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,428,117.01 zł

2,905,689.73 zł

3,689,475.28 zł

832,952.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17,245.00 zł

17,245.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 268,929.05 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 32,059.64 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 79,277.45 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 60,401.41 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: 7,775,948.90 zł 60,401.41 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:

0.00 zł 0.00 zł

7,046,195.36 zł 47,273.92 zł

0.00 zł

663,135.44 zł 9,153.94 zł

3,973.55 zł 3,973.55 zł

62,644.55 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 SZKOLENIE MŁODZIEŻY SPORTOWO UZDOLNIONEJ 35,139.19 zł

2 ANIMATOR SZKOLNEJ KULTURY FIZYCZNEJ 2,287.00 zł

3 ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1,846.82 zł

1 SZKOLENIE MŁODZIEŻY SPORTOWO UZDOLNIONEJ 35,139.19 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od nieruchomości

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)

10.0 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)

9.8 etatów
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2,104.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

114.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 15 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)

15.00 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

10.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 5.00 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 4,740,530.45 zł

a) z tytułu umów o pracę 393,086.37 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 258,400.04 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 4,095.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,347,444.08 zł

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

4,347,444.08 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4,347,444.08 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

6,414.38 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

2,926.98 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

8,579.22 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

5,947.89 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)

NIE DOTYCZY

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ORGANIZACJA RYWALIZACJI SPORTOWEJ W RAMACH WIELKOPOLSKICH 
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKOLENIE DZIECI I 
MŁODZIEŻY SPORTOWO UZDOLNIONEJ ORAZ UPOWSZECHANIENIE 
SPORTU SZKOLNEGO NA POZIOMIE WOJEWÓDZ

531,500.00 zł

2 ORGANIZACJA III EDYCJI TURNIEJU O PUCHAR MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA BOISKACH WYBUDOWANYCH W 
RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

124,960.00 zł

3 ORGANIZACJA CYKLU IMPREZ BIEGOWYCH pn. „ GRAND PRIX 
WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE 2012”

50,000.00 zł

4 MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO W RÓŻNYCH 
DYSCYPLINACH SPORTOWYCH

80,000.00 zł

5 „CZŁOWIEK WOBEC UZALEŻNIEŃ – CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI 
GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”

27,600.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2012 gr. młodsza do 13 lat – SP, gr. starsza 
14-16 lat - GIMNAZJA

178,682.00 zł

2 LICEALIADA – ZAWODY DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 15,225.00 zł

3 ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 448,544.00 zł

4 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - 
ANIMATOR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

64,200.00 zł

5 PROJEKT PILOTAŻOWY – „ANIMATOR – MOJE BOISKO – ORLIK 2012” oraz  
ANIMATOR BIAŁY ORLIK - 2012

2,260,236.10 zł

6 III TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA 116,739.00 zł

7 ORGANIZACJA OBOZU SPORTOWEGO 25,792.40 zł

8 PŁYWANIE KLUCZEM DO SUKCESU 48,000.00 zł

9 ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 19,288.00 zł

10 Projekt „Zagrajmy o sukces” 512,768.78 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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)

5. Dodatkowe informacje

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

NIE DOTYCZY

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 0.00 0.00

1 NIE DOTYCZY

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowego 
wykorzystania środków otrzymanych z dotacji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO

2012-12-12
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