
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica REYMONTA Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-791 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-866-67-32

Nr faksu 61-661-20-01 E-mail wss@wss.poznan.pl Strona www www.wss.poznan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00076976900000 6. Numer KRS 0000065247

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

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

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia jest upowszechnianie i 
rozwój sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz prowadzenie 
działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia oraz mieszkańców Wielkopolski w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń działających w zakresie sportu,
2) udział w programowaniu i finansowaniu procesu szkolenia sportowego 
prowadzonego przez członków,
3) sprawowanie opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad członkami 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
4) organizowanie szkolenia trenerów, instruktorów i zawodników oraz 
szkolenie i doszkalanie sędziów,
5) ustalanie zasad organizacji zawodów do szczebla wojewódzkiego,
6) współdziałanie w organizowaniu imprez i szkolenia sportowego,
7) przygotowywanie reprezentacji województwa do udziału w 
rozgrywkach szczebla centralnego,
8) ocenianie realizacji prowadzonego przez członków Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia procesu szkolenia sportowego i jego efektywności,
9) kontrolowanie merytoryczne i finansowe realizowanych przez członków 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia zadań zleconych w zakresie sportu 
dofinansowywanych ze środków przekazanych przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie,
10) prowadzenie działalności pożytku publicznego na zasadach 
określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
2. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych 
Wielkopolskie Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Wielkopolskie Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną 
pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku 
publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
5. Cały przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie 
prowadzeniu działalności pożytku publicznego przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenia.

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Realizacja zadań sportowych wynikających z kalendarza imprez sportowych w ramach terminarza 
rozgrywek PZS i WZS w czterech kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, 
młodzieżowiec) w 57 sportach, imprezy o charakterze zawodów lokalnych, krajowych wynikających z 
Systemu Sportu Młodzieżowego  oraz zawody międzynarodowych a będących elementem 
przygotowania do głównych startów. 

2.  Przeprowadzenie klubowych i związkowych  akcji szkoleniowych (zgrupowania sportowe oraz  
konsultacje szkoleniowe). W wolnym czasie od zajęć edukacyjnych młodzież z naszego województwa 
uczestniczyła w zgrupowaniach sportowych i krótkich konsultacjach szkoleniowych mających za cel 
podniesienie poziomu sportowego i przygotowanie do rywalizacji krajowej i międzynarodowej w 
wybranym  sporcie.
Akcje te odbywają się w dobrych warunkach szkoleniowych i były prowadzone przez dobrze 
przygotowaną kadrę trenersko-instruktorską.

3. Opłacenie kosztów utrzymania i wynajmu obiektów sportowych niezbędnych do realizacji procesu 
szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego.  Dostęp do obiektów sportowych jest ważnym i 
kluczowym elementem w procesie usprawniania naszej młodzieży ku mistrzostwu sportowemu, daje 
możliwość stabilizacji działania w poszczególnych etapach przygotowania do startów w imprezach 
mistrzowskich.

4.  Zakup sprzętu sportowego, paliwa, leków oraz dozwolonych odżywek i suplementów diety na  
potrzeby prawidłowego szkolenia zawodników w trakcie akcji szkoleniowych. Uzupełnienie istniejących 
braków w klubach sportowych wpływa na poprawienie szkolenia naszej młodzieży, stosowanie 
dozwolonej suplementacji wpływa bezpośrednia na poprawienie zdolności motorycznych naszych 
czołowych sportowców a zajęcia sportowe są prowadzone z pełnym zabezpieczeniem ( sporty wodne z 
możliwością zabezpieczenia zajęć z wody – motorówka itp.)
Zakup koszulek reprezentacyjnych dla zawodników i trenerów, którzy wywalczyli awans do zawodów 
finałowych XXIII OOM w sportach zimowych, halowych i letnich.

5. Uzupełnienie kosztów związanych z wynagrodzeniem dla trenerów i instruktorów realizujących 
szkolenie w klubach sportowych.
Kluczowym elementem procesu szkolenia uzdolnionej młodzieży jest dobrze opłacany szkoleniowiec, 
który jest odpowiednio przygotowany pod względem merytorycznym do usprawniania naszych 
sportowców i przygotowywania zawodników do startów w  imprezach głównych ale też ich edukuje i 
wychowuje przygotowując do dorosłego życia.  

6. Organizacja oraz przeprowadzanie konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów szkolenia 
wojewódzkiego oraz trenerów i instruktorów z wielkopolskich klubów sportowych  na temat: 
„Droga do sukcesu” Etapizacja procesu szkolenia sportowego na przykładzie zespołowych gier 
sportowych.
MARCIN DORNA  - SELEKCJONER REPREZENTACJI POLSKI U-21 W PIŁCE NOŻNEJ  – „ETAPIZACJA 
PROCESU SZKOLENIA W PIŁCE NOŻNEJ – ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE”
WOJCIECH NOWIŃSKI  – CZŁONEK RADY TRENERÓW ZPRP – „SYSTEMOWE ZAŁOŻENIA PROCESU 
SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY W PIŁCE RĘCZNEJ W POLSCE NA TLE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
W KRAJACH EUROPEJSKICH”
„Etapizacja procesu szkolenia sportowego na przykładzie sportów indywidualnych” WSPIERANIE 
OGÓLNEGO ROZWOJU MŁODZIEŻY POPRZEZ PRAWIDŁOWY DOBÓR ĆWICZEŃ -DR HAB. ADAM 
KAWCZYŃSKI
DIAGNOSTYKA W SPORCIE JAKO ŚRODEK OPTYMALIZACJI PROCESU TRENINGOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM SZKOLENIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO- DR HAB. PROF. AWF JACEK 
ZIELIŃSKI
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3560

369

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa  
sportowego dzieci i 
młodzieży na poziomie 
wojewódzkim w 
oparciu o ogólnopolski 
system szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w klubach i 
związkach sportowych 
prowadzących 
działalność na terenie 
województwa 
wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu 
kryterium osiąganych 
wyników sportowych w 
tym systemie.
Kluby sportowe oraz 
wielkopolskie związki 
sportowe miały 
możliwość szkolenia 
najzdolniejszych 
zawodników w czterech 
kategoriach wiekowych 
w sposób ciągły a środki 
finansowe 
rozdysponowane na 
przestrzeni całego 2017
 roku były ogromnym 
wsparciem dla klubów 
sportowych w naszym 
województwie. 
Realizacja tych zadań 
była możliwa dzięki 
jasnym i przejrzystym 
zasadom 
funkcjonującym w 
obszarze finansowania 
sportu ze środków 
UMWW.
Realizacja tych zadań  
polegała  na określeniu 

92.62.Z

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

Druk: MPiPS 4
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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)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

celów merytorycznych 
oraz doprecyzowaniu  
wysokości  
dofinansowania 
poszczególnych zadań 
związanych ze 
szkoleniem i 
współzawodnictwem 
uzdolnionej młodzieży 
w województwie 
wielkopolskim. 
Środki finansowe dla 
poszczególnych 
podmiotów (Klubów 
Sportowych oraz 
Wielkopolskich 
Związków Sportowych) 
były wprost 
proporcjonalne do 
aktualnego poziomu 
sportowego w tym 
współzawodnictwie. 
Poszczególni 
beneficjenci tego 
zadania mieli jasność co 
do sposobu 
finansowania i 
funkcjonowania sportu 
w Wielkopolsce.

Druk: MPiPS 5
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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) 7,944,102.51 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,877,783.41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 769.10 zł

e) Pozostałe przychody 65,550.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,778,391.70 zł

2,993,304.81 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19,550.00 zł

19,550.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 66,319.10 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)

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 9,009.41 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 86,536.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 86,536.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,771,696.51 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18,080.51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 7,948,520.22 zł 88,006.39 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

7,859,702.90 zł 88,006.39 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

175.28 zł

22,307.81 zł

66,334.23 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

1 zakup sprzętu sportowego dla Wielkopolskich Klubów Sportowych 39,709.43 zł

2 zgrupowania i obozy sportowe realizowane przez Wielkopolskie Kluby Sportowe 44,996.96 zł

3 wynagrodzenia dla trenerów prowadzących treningi w Wielkopolskich Klubach Sportowych oraz 
pracujących z młodzieżowa kadrą wojewódzką

2,300.00 zł

4 promocja 1% 1,000.00 zł

1 KS Posnania sekcja żeglarska 26,485.64 zł

2 KS Posnania sekcja wioślarska 35,541.15 zł

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

1,000.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

3,299.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

8.0 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)

8.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

503.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł
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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)

70.00 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

0.00 osób

70.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,948,689.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

344,620.00 zł

344,620.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,604,069.00 zł

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

1,948,689.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,948,689.00 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)

0.00 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

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)

706.00 zł

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  OKw 
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

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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)

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

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)

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

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

1 Organizacja szkolenia i 
współzawodnictwa  
sportowego dzieci i 
młodzieży na poziomie 
wojewódzkim w oparciu o 
ogólnopolski system 
szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w 
klubach i związkach 
sportowych prowadzących 
działalność na terenie 
województwa 
wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 
osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie.

Głównym celem szkolenia 
uzdolnionej młodzieży i 
współzawodnictwa sportowego 
jest zwiększenie zasięgu 
środowisk lokalnych 
zaangażowanych w prawidłową 
edukację pro-sportową 
młodych zawodników a także 
systematyczne i ciągłe 
powiększanie poziomu sportu w 
województwie  wielkopolskim.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

4,780,000.00 zł

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

6,130.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

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

1 Program dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej zadań z 
obszaru wspierania szkolenia 
sportowego i 
współzawodnictwa 
młodzieży związanego ze 
szkoleniem i 
współzawodnictwem 
zawodników kadry 
wojewódzkiej oraz 
związanego z organizacją 
zawodów finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w sportach 
zimowych, halowych i 
letnich.

Podstawowym celem 
wojewódzkiego, 
ponadklubowego szkolenia 
uzdolnionych młodzików, 
juniorów młodszych oraz 
juniorów  jest 
wyselekcjonowanie i
przygotowanie pod względem 
motorycznym, technicznym i 
wolicjonalnym, wybitnie 
uzdolnionych młodych 
sportowców w 39 sportach i 
przekazanie ich do dalszego
szkolenia w ramach szkolenia w 
kadrach narodowych  
młodzieżowców prowadzonych 
przez Polskie Związki Sportowe.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 3,773,467.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dawid Gluza
Elżbieta Meyer-Nowicka

13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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