
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica GOLĘCIŃSKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-626 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY "WIELKOPOLSKA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zdzisław Urbańczyk Prezes TAK

Edward Strzymiński Wiceprezes TAK

Mirosław Dębowski Wiceprezes TAK

Jarosław Graczyk Sekretarz TAK

Renata Wolska Skarbnik TAK

Wojciech Ziemniak Członek TAK

Ewa Bąk Członek TAK

Jerzy Kerger Członek TAK

Karol Melniczak Członek TAK

Paweł Filipowski Członek TAK

Zbigniew Kosmalski Członek TAK

Dariusz Mielcarek Członek TAK

Jerzy Szamałek Członek TAK

Edward Dereszewski Członek TAK

Wiesław Nowak Członek TAK

Krzysztof Mądry Członek TAK

Władysław Bierła Członek TAK

Alojzy Kabat Członek TAK

Stanisław Płociennik Członek TAK

Beata Janowska Członek TAK

Adam Kłodnicki Członek TAK

Bernadeta Łuczak Członek TAK

Ryszard Kmiecik Członek TAK

Roman Wiśniewski Członek TAK

Zdzisław Machowski Członek 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

Andrzej Knapik Przewodniczący TAK

Tomasz Mocek Członek komisji TAK

Paweł Kolan Członek komisji TAK

Zbigniew Bernard Członek komisji TAK

Grzegorz Sterczak Członek komisji TAK
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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 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. Związek wspomaga techniczne, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo 
organizacje
pozarządowe i spółdzielnie socjalne.
7. Związek prowadzi działalność w zakresie promocji województwa oraz 
miast i gmin
województwa wielkopolskiego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. 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

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. 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 w ramach realizacji 
projektu WIMS,
- stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia 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 zabaw, sportu oraz 
zdrowia.
- realizowanie programu pn. „Bezpieczni i wolni od nałogów” - program specjalistycznych warsztatów 
edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jako 
wsparcie procesu wychowania dziecka w placówkach gimnazjalnych.
- realizowanie projektu pn. „Pigmalion i Aureola” – techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm. 
- realizowanie programu pn. „Wolni od nałogów” – program warsztatów profilaktyczno-
socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym dla młodzieży bursy szkolnej.
- realizowanie projektu pn "Paca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu - cykl szkoleń dla 
pedagogów  i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach Wielkopolski"
- realizacja projektu "Zagrajmy o sukces" ,w ramach którego uczniowie w ciągu całego roku szkolnego 
2012/2013 uczestniczyli  ogółem w 150 godzinach zajęć dodatkowych, zakres zajęć obejmował: zajęcia 
informatyczne, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języki obce, pomoc 
psychologiczną oraz zajęcia sportowo – wychowawcze. Zajęcia miały charakter warsztatów, spotkań 
grupowych i prowadzone były przez nauczycieli i psychologów lub pedagogów ze szkół objętych 
projektem
- realizacja projektu "Spotkania świetlicowe naszą szansą na sukces" który obejmował program 
warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym  i narkotykowym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Kostrzyn Wlkp.
- realizacja programów Animator Sportu Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych oraz Animator 
Moje Boisko Orlik 2012,
- realizacja programu "Animator Szkolnej Kultury Fizycznej" program skierowany do szkół w 
Wielkopolsce, pozwalający  szkołom na zbieranie środków i wydatkowanie ich na wszelkie potrzeby 
około sportowe szkoły w tym na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu, koszty transportu związany z 
udziałem w zawodach sportowych
- popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej ekologii, turystyki i rekreacji,
- inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów wychowania zdrowotnego, 
fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Pozostała działalność 
związana ze sportem

93.19.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

Pozostała działalność 
związana ze sportem

93.19.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Pozostała działalność 
związana ze sportem

93.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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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) 5,436,341.36 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,306,775.47 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 720.56 zł

e) Pozostałe przychody 128,845.33 zł

973,679.24 zł

74,570.00 zł

1,176,090.75 zł

2,961,237.08 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16,430.00 zł

16,430.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 89,127.53 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,185,577.07 zł
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2.4. Z innych źródeł 145,206.76 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 111,337.09 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 119,664.21 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,462,006.44 zł 119,664.21 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł 0.00 zł

5,422,887.78 zł 118,112.31 zł

0.00 zł

0.00 zł

15,830.86 zł

23,287.80 zł 1,551.90 zł

1 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 osiągnięcia 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,  Animator Szkolnej 
Kultury Fizycznej

12,186.94 zł

2 Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży - zadania pod nazwą:
"Bezpieczni i wolni od nałogów", 
"Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu - cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów 
pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych Wielkopolski",
"Spotkania świetlicowe naszą szansą na sukces",
"Zagrajmy o sukces"

105,925.37 zł

1 stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia 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

10,409.10 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -116,112.31 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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

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 1 miejsca po przecinku)

9.3 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

8,966.38 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

114.00 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

10.00 osób

5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 364,860.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

364,860.52 zł

362,227.96 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 2,632.56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

3,982,279.57 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,982,279.57 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

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
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)

6,219.38 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

24,185.66 zł

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

6,632.56 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom związane są 
bezpośrednio z obsługą zadań zleconych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

6,139.89 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja rywalizacji 
sportowej w ramach 
wielkopolskich igrzysk 
młodzieży szkolnej dla szkół 
podstawowych, gimnazjów, i 
szkół ponadgimnazjalnych, 
szkolenie dzieci i młodzieży 
sportowo uzdolnionej oraz 
upowszechnianie sportu 
szkolnego na poziomie 
wojewódzkim.

Upowszechnianie sportu 
szkolnego, szkolenie dzieci i 
młodzieży sportowo 
uzdolnionej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

531,500.00 zł

2 Mistrzostwa szkół powiatu 
poznańskiego w różnych 
dyscyplinach sportowych

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i turystyki ze 
szczególnym nastawieniem na 
dzieci i młodzież.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 105,000.00 zł

3 Zagrajmy o sukces Przeciwdziałanie agresji i 
patologii wśród dzieci i 
młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

1,145,504.99 zł

4 Organizacja cyklu imprez 
biegowych pn. " Grand Prix 
Wielkopolski w 
półmaratonie 2013"

Promocja i upowszechnianie 
biegania

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

50,000.00 zł

5 Organizacja IV edycji 
turnieju o Puchar Marszałka 
Województwa 
Wielkopolskiego na boiskach 
wybudowanych w ramach 
programu "Moje Boisko - 
Orlik 2012" pn. 
"Wielkopolski Turniej Orlika 
2013"

Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

120,660.00 zł

6 Obóz sportowo - rekreacyjny 
z programem 
socjoterapeutycznym pn. 
"Dajmy szansę"

Podniesienie kompetencji 
społecznych i obywatelskich 
młodych ludzi, będących 
narzędziem na zagrożenia 
problemami uzależnień w życiu 
codziennym.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

54,032.00 zł

7 Wolni od nałogów Przeciwdziałanie uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży - 
szkolenia dla nauczycieli

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

7,000.00 zł

8 Pigmalion i Aureola Przeciwdziałanie uzależnieniom 
- zajęcia dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

10,000.00 zł

9 Spotkania świetlicowe naszą 
szansą na sukces

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży 
poprzez zajęcia 
socjoterapeutyczne.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

58,311.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10 Praca z dzieckiem z rodziny z 
problemem alkoholu - cykl 
szkoleń dla pedagogów i 
psychologów pracujących z 
dziećmi i młodzieżą w 
placówkach oświatowych 
Wielkopolski.

Podniesienie kompetencji z 
zakresu profilaktyki uzależnień 
dla osób zajmujących się 
profesjonalnie tematyką 
przeciwdziałania uzależnieniom.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

29,610.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Igrzyska Młodzieży Szkolnej Upowszechnianie sportu 
szkolnego.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 180,241.60 zł

2 Licealiada Upowszechnianie sportu 
szkolnego wśród młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 15,357.30 zł

3 Animator Sportu Dzieci i 
Młodzieży

Upowszechnianie sportu wśród 
dzieci i młodzieży, podnoszenie 
kompetencji animatorów 
pracujących z młodzieżą, 
przeciwdziałanie poprzez sport 
agresji i patologii.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 20,865.00 zł

4 Animator Sportu Osób 
Niepełnosprawnych

Zwiększenie aktywności 
fizycznej wśród osób 
niepełnosprawnych.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 41,088.00 zł

5 Animator Moje Boisko Orlik 
2012

Udostępnienie dzieciom i 
młodzieży nowoczesnej 
infrastruktury sportowej w celu 
aktywnego uprawiania sportu i 
rozwoju fizycznego pod opieką 
animatora,
popularyzacja aktywnego stylu 
życia.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2,562,959.88 zł

6 IV Turniej Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska

Celem organizacji V Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska jest promowanie 
wśród dzieci sportowej 
aktywności i zasad gry fair play, 
aktywizacja lokalnych 
społeczności oraz zachęta do 
wspólnego organizowania 
różnorodnych działań 
sportowych na obiektach 
wybudowanych w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik 
2012”.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 105,725.30 zł

7 Pływanie kluczem do 
sukcesu

Upowszechnianie nauki 
pływania wśród dzieci i 
młodzieży.

Fundusz Zajęć Pozalekcyjnych 35,000.00 zł

8 Bezpieczni i wolni od 
nałogów

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
- zajęcia dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 74,570.00 zł
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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)

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

Zgodnie z otrzymanym w dniu 14.07.2014r. - pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dot. konieczności 
zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta) informujemy, iż badanie zostanie przeprowadzone, a 
jego wyniki zostaną przesłane do Ministerstwa.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zdzisław Urbańczyk
Edward Strzymiński Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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