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organizacji pożytku publicznego 

Ministerstwo Rodzin, 
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 

2. Adres siedziby i dane Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat M. POZNAŃ 
kontaktowe 

Gmina 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 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 

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

5. Numer REGON 00076976900000 16. Numer KRS looooo65247 

7. Skład organu zarządzającego organizacji 

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego) 
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

BOGDAN JAM ROSZCZYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

MIROSŁAW JANKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

ARTUR KUJAWIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

HENRYK KUŚMIREK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

JACEK MUZOLF WICEPREZES DS. TAK 
SPORTOWYCH 

ANTONI OBRYCKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

ANDRZEJ OLSZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

LECH PAULIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

KRZYSZTOF PIASEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

ZENON PIĄTEK CZŁONEK PREZYDIUM TAK 
ZARZĄDU 

KAZIMIERZ PIBER CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

TOMASZ PIGUŁA CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

IRENEUSZ PRACHARCZYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

JANUSZ RAJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

ZBIGNIEW STĘPNIAK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

PAWEŁ SZCZEPANIAK PREZES ZARZĄDU TAK 

JÓZEF ŚLUSAREK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

JAN WACHOWIAK WICEPREZES TAK 
DS.ORGANIZACYJ NO-
FINANSOWYCH 

DOROTA WALASZEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK 

MAREK WERLE CZŁONEK PREZYDIUM TAK 
ZARZĄDU 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji 
Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

JAN MAJCHRZAK PRZEWODNI CZĄ CY TAK 
(Należy wpisać imiana, nazwiska araz informacje o funkcji KOMISJI REWIZYJNEJ 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 

JANUSZ WODA SEKRETARZ TAK nadzoru) 

EWA WYBIERALSKA WICEPRZEWODNICZĄCY TAK 
KOMISJI REWIZYJNEJ 

ELA WYSOCKA CZŁONEK KOMISJI TAK 

JERZY ŻYLIŃSKI CZŁONEK KOMISJI TAK 

Celem działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia jest upowszechnianie i 
rozwój sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz prowadzenie 
działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Wielkopolskiego 

9. Cele statutowe organizacji Stowarzyszenia oraz mieszkańców Wielkopolski w zakresie: 
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 2) ochrony i promocji zdrowia, 
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami. 

Druk: MPiPS 2 



10. Sposób realizacji celów statutowych 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 

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

~--------------------i7) 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. 

li. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego 

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 

przez organizację 
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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. 
Szkolenie sportowe i współzawodnictwo młodzieży związane ze szkoleniem i współzawodnictwem 
zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych. 
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 ponad 50 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 odbywały 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 był ważnym i 
kluczowym elementem w procesie usprawniania naszej młodzieży ku mistrzostwu sportowemu, dawał 
możliwość stabilizacji działania w poszczególnych etapach przygotowania do startów w imprezach 
mistrzowskich. 

4. Zakup sprzętu sportowego, paliwa, leków oraz dozwolonych odżywek i suplementów na potrzeby 
prawidłowego szkolenia zawodników w trakcie akcji szkoleniowych. Uzupełnienie istniejących braków 
w klubach sportowych wpływało na poprawienie szkolenia naszej młodzieży, stosowanie dozwolonej 
suplementacji wpływało bezpośrednio na poprawienie zdolności motorycznych naszych czołowych 
sportowców a zajęcia sportowe były 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 XXII 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 był dobrze opłacany szkoleniowiec, 
który jest odpowiednio przygotowany pod względem merytorycznym do usprawniania naszych 
sportowców i przygotowywania zawodników do startów w imprezach głównych. 
Rola trenerów i wychowawców to także szeroko rozumiana edukacja i odpowiednie wychowanie, 
które ma przygotować młodocianych sportowców do dorosłego życia. 

6. Organizacja oraz przeprowadzanie konferencji metodyczno-szkoleniowych dla trenerów szkolenia 
wojewódzkiego oraz trenerów i instruktorów z wielkopolskich klubów sportowych na tematy: 
11 Biologiczno-pedagogiczne i systemowe uwarunkowania treningu sportowego" 
Wykładowcy : 
prof. Robert M .Malina Uniwersytet Tarleton, Stephenville, Teksas USA oraz dr hab. inż. Jan Kosendiak 
AWF Wrocław 
11 Droga do sukcesu Olimpijskiego" -etapizacja szkolenia sportowego z perspektywy trenerów i 
zawodniczek kadr olimpijskich 
Wykładowcy: 

Jarosław Jagaciak-trener kadry olimpijskiej PZLA 
Tomasz Kryk - trener kadry olimpijskiej w kajakarstwie 
Marcin Witkowski- trener kadry olimpijskiej w wioślarstwie 
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

·- -, 

organizację działalności pożytku publicznego • kilka gmin • kilka województw 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) • powiat • cały kraj 

• kilka powiatów • poza granicami kraju 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji Osoby fizyczne 22698 

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
Osoby prawne 367 sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz nie dotyczy 

których organizacja działała 

(Np. zwierzęta, zabytki) 

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

r. Tak 
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego r Nie 

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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Sfera działalności pożytku Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) 
publicznego 

wspieranie i Przedmiotem działania 92.62.Z 
upowszechnianie kultury Wielkopolskiego 
fizycznej Stowarzyszenia 

Sportowego jest rozwój 
i upowszechnianie 
sportu na terenie 
województwa 
wielkopolskiego oraz 
prowadzenie 
działalności w sferze 
zadań publicznych 
wśród członków WSS 
oraz mieszkańców 
wielkopolski w zakresie: 
• wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej, 
• ochrony i promocji 
zdrowia, 
• działalności na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 

• działalności na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy 
między 

społeczeństwami. 

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. 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

r Tak 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego Co' Nie 

Sfera działalności pożytku Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) 
publicznego 
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

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 
odpowiadajqcego/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 

r Tak 
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą r. Nie 

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

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 
odpowiadajqcego/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 

Ili. 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) 7 042 206,35 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 972 454,48 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) Przychody finansowe 541,87 zł 

e) Pozostałe przychody 69 210,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 50 692,20 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 900 812,28 zł 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4 631158,58 zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 2 269 653, 70 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 950,00 zł 
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a) ze składek członkowskich 19 950,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 1000,00 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zł 

2.4. Z innych źródeł 69 751,87 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 
3 052,27 zł 

roku sprawozdawczego 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 1A. 
29 222,08 zł 

okresie sprawozdawczym ogółem 

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 

1 obóz żeglarski - KS Posnania 23 557,23 zł 

2 promocja 4 730,70 zł 

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 

1 KS Posnania - sekcja żeglarska 23 557,23 zł 

W tym: wysokość 
kosztów 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 057 371,62 zł 29 222,08 zł 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 930 034,36 zł 29 222,08 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) koszty finansowe 10 169,90 zł 

e) koszty administracyjne 47 053,58 zł 

f) pozostałe koszty ogółem 70 113,78 zł 0,00 zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
4 730,70 zł 

dochodowego od osób fizycznych 

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42 420,12 zł 
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

r z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł 

p z podatku od nieruchomości 3 299,00 zł 

r z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł 

1. Organizacja korzystała z następujących r z podatku od towarów i usług 0,00 zł 
zwolnień 

r z opłaty skarbowej 0,00 zł 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) r z opłat sądowych 0,00 zł 

r z innych zwolnień, jakich: 0,00 zł 

r nie korzystała 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej r Tak 
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 C:- Nie 

późn. zm.) 

r własność 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach r użytkowanie wieczyste 

prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu r najem 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, r użytkowanie 

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) r dzierżawa 

r 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 8,0 osób 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji) 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 

8,0 etatów (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 dakładnaścią do 1 miejsca po przecinku) 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 219,0 osób 

2. Członkowie 
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C:- Tak 
2.1. Organizacja posiada członków r Nie 

0,00 osób fizycznych 
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

503,00 osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
C:- Tak 

(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 r Nie 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji) 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni 68,00 osób 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
0,00 osób w umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

tym: 
b) inne osoby 68,00 osób 
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3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy 0,00 osób 
(Każdy walontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
0,00 osób w umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

tym: 
b) inne osoby 0,00 osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy 0,00 osób 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw 
okresie sprawozdawczym) 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
0,00 osób w umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

tym: 
b) inne osoby 0,00 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń {brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 037 304,93 zł 

a) z tytułu umów o pracę 317 154, 19 zł 

- wynagrodzenie zasadnicze 317 154,19 zł 

- nagrody 0,00 zł 

- premie 0,00 zł 

- inne świadczenia 0,00 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 720 150,74 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 0,00 zł 
pożytku publicznego 

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

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 2 037 304,93 zł 
gospodarczą organizacji 

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 
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) 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia {brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 0,00 zł 
umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia {brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 0,00 zł 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia {brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 3 300,00 zł 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4) 
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8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 0,00 zł 
umowy cywilnoprawne 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 0,00 zł 
umowy cywilnoprawne 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 0,00 zł 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 5 840,00 zł 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 317 154, 19 - wynagrodzenia pracowników bura 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi obsługujących zadania 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 1720150,74 -wynagrodzenia 219 trenerów realizujących 
te uwagi w przygotowane pole) zadania 

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

r Tak 
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych (o" Nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 

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

(o" Tak 
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego r Nie 

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

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

1 Organizacja szkolenia i Głównym celem szkolenia Urząd Marszałkowski Województwa 4 630 000,00 zł 
współzawodnictwa uzdolnionej młodzieży i Wielkopolskiego 
sportowego dzieci i współzawodnictwa sportowego 
młodzieży na poziomie jest zwiększenie zasięgu 
wojewódzkim w oparciu o środowisk lokalnych 
ogólnopolski system zaangażowanych w prawidłową 
szkolenia dzieci i młodzieży edukację pro-sportową 

uzdolnionej sportowo w młodych zawodników a także 
klubach i związkach systematyczne i ciągłe 
sportowych prowadzących powiększanie poziomu sportu w 
działalność na terenie województwie wielkopolskim. 
województwa Dzięki zaangażowaniu wielu 
wielkopolskiego przy małych lokalnych społeczności 
uwzględnieniu kryterium tworzymy sieć o dużej liczbie 
osiąganych wyników ogniw w postaci uczniowskich 
sportowych w tym systemie. klubów sportowych w których 

wykwalifikowana kadra 
trenerska-instruktorska ma 
wpływ na kreowanie sportow 
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C:- Tak 
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe r Nie 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należv podać nazwe zadania jeqo alównv(-e) cel(-e), nazwe oraanu udzielaj1 ceao dotacji oraz kwote przyznanej dotac·i) 

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

1 Program dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej zadania z 
obszaru wspierania szkolenia 
sportowego i 
współzawodnictwa 

młodziezy związanego ze 
szkoleniem i 
współzawodnictwem 

zawodników kadry 
wojewódzkiej młodzików i 
juniorów młodszych. 

Podstawowym celem 
wojewódzkiego, 
ponadklubowego szkolenia 
uzdolnionych młodzików 
(KWM) oraz juniorów 
młodszych (KWJM) jest 
wyselekcjonowanie i 
przygotowanie pod względem 
motorycznym, techniczym i 
wolicjonalnym, wybitnie 
uzdolnionych młodych 
sportowców w 39 sportach i 
przekazanie ich do dalszego 
szkolenia w ramach szkolenia w 
kadrach narodowych juniorów i 
młodzieżowców prowadzonych 
przez Polskie Związki Sportowe. 
Cel ten realizowny będzie 
poprzez: prowadzenie 
właściwego naboru na 
początkowym etap 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 274 900,00 zł 

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) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 

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

Lp Przedmiot zamówienia I Nazwa organu 

X. Informacje uzupełniające 

I 

r Tak 

r. Nie 

Kwota 

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 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

% udziałów 

lub akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów 

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

Lp I Organ kontrolujący 

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej Bogusław Wolwowicz 

lub podpisy osób upoważnionych do 
Elżbieta Meyer - Nowicka 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Data wypełnienia sprawozdania 

14.07.2017 
organizacji 
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