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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. STAROŁĘCKA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-361 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)

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
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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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

HENRYK KUŚMIREK CZŁONEK ZARZADU TAK

ZENON PIĄTEK CZŁONEK ZARZADU TAK

JÓZEF ŚLUSAREK CZŁONEK ZARZADU TAK

MIROSŁAW JANKOWSKI CZŁONEK ZARZADU TAK

BOGDAN JAMROSZCZYK CZŁONEK ZARZADU TAK

JACEK MUZOLF WICEPREZES DS. 
SPORTOWYCH

TAK

LECH PAULIŃSKI CZŁONEK ZARZADU TAK

ANDRZEJ OLSZEWSKI CZŁONEK ZARZADU TAK

KAZIMIERZ PIBER CZŁONEK ZARZADU TAK

ZBIGNIEW STEPNIAK CZŁONEK ZARZADU TAK

DOROTA WALASZEK CZŁONEK ZARZADU TAK

PAWEŁ SZCZEPANIAK PREZES ZARZADU TAK

JAN WACHOWIAK WICEPREZES DS. 
ORGANIZACYJNO-
FINANSOWYCH

TAK

MAREK WERLE CZŁONEK ZARZADU TAK

IRENEUSZ PRACHARCZYK CZŁONEK ZARZADU TAK

JANUSZ RAJEWSKI CZŁONEK ZARZADU TAK

KRZYSZTOF PIASEK CZŁONEK ZARZADU TAK

TOMASZ PIGUŁA CZŁONEK ZARZADU TAK

ARTUR KUJAWIŃSKI CZŁONEK ZARZADU TAK

ANTONI OBRYCKI CZŁONEK ZARZADU 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

JANUSZ WODA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

JAN MAJCHRZAK PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

EWA WYBIERALSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

JERZY ŻYLIŃSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ELŻBIETA WYSOCKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK
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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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5419

285

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim i krajowym, przygotowanie kadr sportowych do 
reprezentowania województwa w zawodach wynikających z Systemu Sportu  Młodzieżowego a obejmujące swoim zasięgiem 
młodzież szczególnie uzdolnioną sportowo w ramach tzw. „Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych , juniorów oraz 
młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych z terenu 
województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w systemie sportu 
młodzieżowego.
- Szkolenie kadr wojewódzkich  młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca,  organizacja finałów MMM, opłaty 
szkoleniowców, sprzęt sportowy.
-Organizacja XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych "WIELKOPOLSKA 2018" jest największą imprezą sportową w
kategorii juniorów młodszych rozgrywana od 1995 roku jako integralna część współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej
sportowo ujęta w Systemie Sportu Młodzieżowego. Tegoroczna edycja OOM w bloku sportów halowych rozegrana
została na terenie województwa Wielkopolskiego, którego gospodarzem jest Marszałek Województwa. W terminie
27.04.2018 - 10.06.2018 do Wielkopolski zawitało ponad 4000 zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, którzy 
uczestniczyli w rywalizacji będącej namiastką Igrzysk Olimpijskich z zachowaniem ceremoniału z poszanowaniem idei
olimpijskiej. Rywalizacja odbyła się w 12 miastach, z czego 11 znajduje się na terenie województwa Wielkopolskiego
(Kalisz, Konin, Krotoszyn, Luboń, Piła, Poznań, Swarzędz, Sypniewo, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Żerków), natomiast
gospodarzem zawodów w gimnastyce sportowej było Zabrze. Wszystkie działania w obszarze organizacji zawodów
finałowych OOM oparte są na regulaminach ogólnych i szczegółowych po konsultacji z Polskimi Związkami Sportowymi.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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 zysków i strat) 12 032 299,49 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 837 313,97 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na 
poziomie wojewódzkim i krajowym, 
przygotowanie kadr sportowych do 
reprezentowania województwa w zawodach 
wynikających z Systemu Sportu  Młodzieżowego 
a obejmujące swoim zasięgiem młodzież 
szczególnie uzdolnioną sportowo w ramach tzw. 
„Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów 
młodszych , juniorów oraz młodzieżowców” w 
oparciu o ogólnopolski system szkolenia kadry 
wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych 
z terenu województwa wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników 
sportowych w systemie sportu młodzieżowego.
- Szkolenie kadr wojewódzkich  młodzika, juniora 
młodszego, juniora, młodzieżowca,  organizacja 
finałów MMM, opłaty szkoleniowców, sprzęt 
sportowy.

93.19.Z 58 073,73 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 334,82 zł

e) pozostałe przychody 194 650,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 300,00 zł

2.4. Z innych źródeł 311 176,29 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7 539,92 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 58 073,73 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 36 908,45 zł

2 ZGRUPOWANIA I OBOZY SPORTOWE (transport, wynagrodzenia trenerów, pobyt) 21 165,28 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 107 508,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11 593 314,50 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

5 638 881,32 zł

5 954 433,18 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

w 
tym:

20 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 12 000 478,07 zł 58 073,73 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

11 837 313,97 zł 58 073,73 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

428,26 zł

37 820,11 zł

124 915,73 zł 0,00 zł

1 KS Posnania kajaki 39 500,00 zł

2 KS Posnania KS Posnania 6 100,00 zł

3 AZS AWF kanadyjki 2 418,45 zł

4 AZS AWF szermierka 990,00 zł

5 KS Warta tenis 55,53 zł

6 KS Warta piłka nożna 940,00 zł

7 KS Warta skoki do wody 201,78 zł

8 UKS Szóstka Rawicz 295,20 zł

9 Streetball 3 325,23 zł

10 WSS 270,00 zł

11 AZS UAM 317,34 zł

12 KS WARTA szermierka 3 130,20 zł

13 UKS SKOCZEK 530,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

8 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

8,00 etatów

584 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
534 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)

71 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 osób

71 osób

Druk: NIW-CRSO 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 711 818,47 zł

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

2 711 818,47 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

381,73 zł

0 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) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

391 269,15 zł

391 269,15 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 320 549,32 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 711 818,47 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 116,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

1 Sportowa rywalizacja dzieci i 
młodzieży na poziomie 
wojewódzkim i krajowym, 
przygotowanie kadr 
sportowych do 
reprezentowania 
województwa w zawodach 
wynikających z Systemu 
Sportu  Młodzieżowego a 
obejmujące swoim 
zasięgiem młodzież 
szczególnie uzdolnioną 
sportowo w ramach tzw. 
„Kadry wojewódzkiej 
młodzików, juniorów 
młodszych , juniorów oraz 
młodzieżowców” w oparciu 
o ogólnopolski system 
szkolenia kadry 
wojewódzkiej w wybranych 
klubach sportowych z terenu 
województwa 
wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 
osiąganych wyników 
sportowych w systemie 
sportu młodzieżowego.

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.

Województwo Wielkopolskie 5 080 000,00 zł

2 Przygotowanie i 
przeprowadzenie finałów 
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach 
Halowych

Celem realizacji zadania jakim 
jest organizacja zawodów 
finałowych Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży jest 
przede
wszystkim wzrost poziomu 
sportowego wśród zawodników 
wywodzących się z 
Wielkopolskich Klubów 
Sportowych.

Województwo Wielkopolskie 400 000,00 zł

3 Organizacja imprez 
sportowych o zasięgu 
krajowym i lokalnym

Głównym celem realizacji 
zadania związanego z 
organizacja zawodów w ramach 
XXIV OOM w sportach 
halowych jest
propagowanie ruchu 
olimpijskiego wśród młodych 
sportowców co wynika z faktu, 
że podczas zawodów 
sportowych tej
rangi jest przestrzegany i 
kultywowany ceremoniał 
olimpijski.

Prezydent Miasta Poznania 23 200,00 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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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 Szkolenie kadr wojewódzkich 
 młodzika, juniora 
młodszego, juniora, 
młodzieżowca,  organizacja 
finałów MMM, opłaty 
szkoleniowców, sprzęt 
sportowy.

Nabór, selekcja i odpowiednie 
przygotowanie pod względem 
merytorycznym, technicznym i 
wolicjonalnym uzdolnionych 
sportowców we wszystkich 
kategoriach wiekowych 
wynikających z SSM w 44 
sportach objętych programem 
szkolenia Kadr Wojewódzkich 
do dalszego szkolenia w ramach 
Kadr Narodowych 
realizowanych przez Polskie 
Związki Sportowe w grupie 
juniorów młodszych, juniorów 
oraz młodzieżowców.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 3 579 577,77 zł

2 ORGANIZACJA ZAWODÓW 
FINAŁOWYCH 
OGÓLNOPOLSKIEJ 
OLIMPIADY MŁODZIEŻY
w roku 2018 w bloku 
SPORTÓW HALOWYCH

Organizacja zawodów 
finałowych XXIV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w 
sportach halowych 
"WIELKOPOLSKA 2018" 
przyczyniła się w znacznej 
mierze do zwiększenia zasięgu 
imprezy o randze Mistrzostw 
Polski. Odnotowano wzrost 
zarówno w wymiarze liczby 
uczestników - zawodników, 
trenerów, sędziów, osób 
towarzyszących jak i w 
przypadku liczby 
sklasyfikowanych klubów 
sportowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 381 070,97 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dawid Gluza Dyrektor Biura
Elżbieta Meyer-Nowicka Główny 

księgowy
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-11
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE UL. STAROŁĘCKA 36 61-361 POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE

KRS 0000065247

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

okres objęty sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018  

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez WSS w dającej się przewidziec przyszłości 

- nie istnieja okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasady rachunkowosci przyjete przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne ze znowelizowana ustawa o
rachunkowości . Jednostka sporzadza sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załacznika nr 6 do
ustawy o rachunkowosci.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane sa metodą liniowa, wg stawek uwzgledniajacych kryterium ekonomicznej
użyteczności.

Składniki majatku o wartosciach nieprzekraczajacych 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania i
ewidencjinowane w kartotece srodków trwałych zgodnie z obowiazujacą klasyfikacją.

Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nie przekraczajacej 500,00 zł są zaliczane do materiałów, a ich wartości odpisywane w koszty
zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania. 

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-24

Elżbieta Meyer-Nowicka Dawid Gluza

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-28

Elżbieta Meyer-Nowicka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dawid Gluza

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
61-361 POZNAŃ
UL. STAROŁĘCKA 36 
0000065247

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 169 945,67 177 107,95

I. Zapasy 13 550,12 7 778,68

II. Należności krótkoterminowe 54 768,79 58 430,42

III. Inwestycje krótkoterminowe 101 626,76 110 898,85

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 169 945,67 177 107,95

PASYWA

A. Fundusz własny 129 938,73 161 760,15

I. Fundusz statutowy 160 659,70 129 938,73

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -26 303,26 0,00

IV. Zysk (strata) netto -4 417,71 31 821,42

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 006,94 15 347,80

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 40 006,94 15 347,80

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 169 945,67 177 107,95

Data zatwierdzenia: 2019-05-24
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-28

Elżbieta Meyer-Nowicka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dawid Gluza

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
61-361 POZNAŃ
UL. STAROŁĘCKA 36 
0000065247

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 7 877 783,41 11 965 122,67

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 877 783,41 11 837 313,97

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 127 808,70

B. Koszty działalności statutowej 7 859 702,90 11 895 387,70

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 771 696,51 11 837 313,97

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 88 006,39 58 073,73

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 18 080,51 69 734,97

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 22 307,81 37 820,11

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -4 227,30 31 914,86

I. Pozostałe przychody operacyjne 65 550,00 66 842,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 66 334,23 66 842,00

K. Przychody finansowe 769,10 334,82

L. Koszty finansowe 175,28 428,26

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -4 417,71 31 821,42

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -4 417,71 31 821,42

Data zatwierdzenia: 2019-05-24

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

- materiały                                                                        7 778,68

- należności z tyt. dostaw usług                                     51 721,01

-należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                6 709,41

- środki pienięzne w kasie                                               6 637,73

- środki pienięzne w baku                                           104 261,12

PASYWA

- zobowiązania z tyt. podatków                                          22,00

- zobowiązania z tyt. dostaw usług                              15 325,80

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

przychody z tyt. podstawowej działalności pożytku publicznego w tym: 11 853 613,97
składki członkowskie 20 300,00
dotacje ze środków publicznych 11 833 313,97
przychody z tyt. pozostałej działalności statutowej w tym: 70 842,00
partycypacja w kosztach obsługi ksiegowej Wlkp. Związków Sportowych 31 092,00
partycypacja w kosztach utrzymania lokalu Wlkp. związków Sportowych 35 750,00
pozostałe przychody 4 000,00
przychody finansowe w tym: 334,82
odsetki z lokaty 243,47
pozostałe 91,35
RAZEM PRZYCHODY 11 924 790,79

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty nieodpłatnej działności pożytku publicznego, w tym: 11 837 313,97  
zużycie materiałów i energii 2 229 463,75  
usługi obce 1 508 248,64  
wynagrodzenia 2 699 767,37  
pozostałe koszty 5 399 834,21  
koszty pozostałej działalności statutowej, w tym: 37 820,11  
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zużycie materiałów i energii 7 039,64  
usługi obce 11 642,37  
wynagrodzenia 12 051,10  
pozostałe koszty 7 087,00  
pozostałe koszty operacyjne, w tym: 66 842,00  
koszty obsługi księgowej Wlkp. Związków sportowych 31 092,00  
koszty utrzymania lokali Wlkp.Związków Sportowych 35 750,00  
koszty finansowe, wtym: 428,26  
odsetki od przeterminowanych płatności 428,26  
RAZEM KOSZTY 11 942 404,34  

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

składki członkowskie, darowizny

działalność statutowa

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane w 2018 roku 107 508,70
przychody z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z roku ubiegłego do wykorzystania w 2018 roku 7 539,92
środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane w bieżącym roku, w tym: 58 073,73
zakup sprzętu i wyposażenia dla klubów sportowych 36 908,45
zgrupowania i obozy sportowe ( transport, wynagrodzenie trenerów, pobyt) 21 165,28

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-24

Elżbieta Meyer-Nowicka Dawid Gluza

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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