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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-04-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KALISZ

Powiat M. KALISZ

Ulica WAŁ MATEJKI Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KALISZ Kod pocztowy 62-800 Poczta KALISZ Nr telefonu 62 757 23 41

Nr faksu 62 767 77 84 E-mail wzkol1@wp.pl Strona www www.wzkol.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 25095257000000 6. Numer KRS 0000053469

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Wielkopolskiego Związku Kolarskiego jest:
1. Upowszechnianie, rozwój i popularyzacja kolarstwa na terenie swojego 
działania. 
2. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków 
Związku oraz ogółu społeczności w zakresie: wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i 
krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i 
organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Lucjusz Wasielewski Prezes TAK

Bernard Broński Wiceprezes ds. 
organizacyjnych

TAK

Jacek Kasprzak Wiceprezes ds. 
sportowych

TAK

Jadwiga Kopacz Sekretarz TAK

Henryk Skiba Skarbnik TAK

Robert Dobrochowski Członek TAK

Szymon Jakubowski Członek TAK

Bogusław Janiak Członek TAK

Robert Kierejewski Członek TAK

Krzysztof Perz Członek TAK

Henryk Strzelecki Członek TAK

Robert Taciak Członek TAK

Dorota Walaszek Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grażyna Wiatrowska Przewodnicząca TAK

Wojciech Borkowski Z-ca Przewodniczącej TAK

Beata Ciesiólka Sekretarz TAK
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Związek realizuje swoje cele poprzez: 
1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie 
kolarstwa. 
2. Ustalanie kierunków rozwoju kolarstwa w województwie 
wielkopolskim.
3. Opracowywanie planów szkoleniowych w kolarstwie oraz ich realizacja.
4. Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników we wszystkich 
kategoriach wiekowych.
5. Doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy kolarskich.
6. Opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego w kolarstwie.  

7. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami 
Związku.
8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku, 
zawodników, szkoleniowców i działaczy statutu Związku i wydanych przez 
Polski Związek Kolarski przepisów dotyczących uprawiania kolarstwa.
9. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności, w tym gospodarczej, 
zmierzającej do realizacji celów statutowych.
10. Prowadzenie ewidencji członków Związku, zawodników, kadry 
szkoleniowej i sędziów.
11. Współdziałanie z władzami samorządowymi województwa 
wielkopolskiego,  miast, gmin i powiatów w zakresie tworzenia warunków 
organizacyjnych i materialnych dla uprawiania kolarstwa. 
12. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
13. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zgrupowań 
sportowych.
14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
15.   Organizowanie turystyki rowerowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2015  Wielkopolski Związek Kolarski  realizował szereg przedsięwzięć służących wspieraniu i 
upowszechnianiu kultury fizycznej. Do najważniejszych należały:
1. Zawody na szosie i torze adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym: Szukamy 
Następców Olimpijczyków zorganizowane w województwie kujawsko-pomorskim (Chełmno, Małe 
Łunawy), mazowieckim (Pruszków), śląskim (Imielin), warmińsko-mazurskim (Warpuny) i wielkopolskim 
(Biadki, Biskupice Zabaryczne, Dobrzyca, Gostyń, Kazimierz Biskupi, Kalisz, Konin, Kórnik, Kramsk, Koło, 
Koźminek, Lutynia, Łąkociny, Raszków, Mikstat, Ludwików, Droszew, Rychwał, Szwacin, Tarnowo 
Podgórne), Puchar Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym w Kaliszu. Oferta Związku miała na celu 
promocję aktywności fizycznej z wykorzystaniem rowerów oraz popularyzację kolarstwa szosowego i 
torowego. Propozycja sportowej rywalizacji adresowana do najmłodszych miała także na celu 
przeciwdziałanie patologiom i agresji, podniesienie poziomu sportowego uczestników oraz wyłonienie 
najzdolniejszych do dalszego szkolenia sportowego w kolarstwie. Wyścigi i zawody kolarskie o zasięgu 
międzynarodowym i ogólnopolskim promujące potencjał sportowy i tradycje regionu oraz 
popularyzujące kolarstwo, organizowane bezpośrednio przez Związek lub przez członków Związku. Do 
najważniejszych należały m.in. Mistrzostwa Polski Dwójek i Drużyn na szosie w Opatówku i 
Godzieszach,  Puchary Polski w kolarstwie szosowym  w Gostyniu i Tarnowie Podgórnym, 56. 
Międzynarodowy Mały Wyścig Pokoju w Tarnowie Podgórnym,  XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski Szlakiem Bursztynowym z udziałem ekip zagranicznych z Czech, Niemiec i Włoch,  XXV 
Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski Mikstat, Ludwików, Droszew,  XXIII Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski po Ziemi Konińskiej,  Ogólnopolskie Kryteria Uliczne w  Kórniku, Kole i Turku, Ogólnopolskie 
Zawody Torowe o „Wielką Nagrodę Kalisza”,  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie 
MTB w Mikstacie.  W roku 2015 Związek był organizatorem, bądź współorganizatorem 58 
przedsięwzięć sportowych.

2. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowane w Kadrze Wojewódzkiej Młodzika 
oraz Kadrze Juniorów. W roku 2015 do Kadry Juniorów zostało powołanych 81 zawodniczek i 
zawodników,  w tym 44 juniorów młodszych, 17 juniorów, 20 młodzieżowców. Działania szkoleniowe 
dla tej grupy wyselekcjonowanych zawodników obejmowały  17 akcji, w tym 6 zgrupowań w 
Zakopanem, Borowicach, Hiszpanii i Chorwacji oraz 11 konsultacji szkoleniowych i startowych w 
Grudziądzu, Kaliszu, Kluczborku, Kłomnicach, Kołobrzegu, Koziegłowach, Pruszkowie, Strzelcach 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2943

440

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Krajeńskich i Tarnowie Podgórnym.  Do Kadry Wojewódzkiej Młodzików powołanych zostało 81 
zawodniczek i zawodników, którzy w roku 2015 uczestniczyli w 4 akcjach: zgrupowaniu sportowym w 
Mikstacie oraz konsultacjach szkoleniowych i startowych w Tarnowie Podgórnym i dwukrotnie w 
Mikstacie. Oprócz  przygotowania zawodniczek                     i zawodników do startów docelowych w 
Mistrzostwach Makroregionalnych, Polski, Europy i świata w kolarstwie, celem szkolenia było 
stworzenie warunków do osiągnięcia najlepszych wyników, doskonalenie umiejętności i techniki jazdy.  
Ponadto realizowane w okresie sprawozdawczym działania szkoleniowe miały na celu podniesienie 
ogólnej i specjalistycznej sprawności oraz przygotowanie do starów w imprezach mistrzowskich. 
Zawodniczki i zawodnicy z wielkopolskich  klubów kolarskich w  2015r. zdobyli 1276,80 pkt. w systemie 
sportu młodzieżowego oraz 160 medali Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików, Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.  Do najcenniejszych 
należą:  brązowy medal Mistrzostw Świata w sprincie drużynowym Marcina Czyszczewskiego z KLTC 
Konin, złoty medal Mistrzostw Europy w omnium  Dawida Czubaka z KTK Kalisz,  srebrny medal 
Mistrzostw Europy w wyścigu punktowym Szymona Krawczyka z KTK Kalisz, srebrny medal Mistrzostw 
Europy w wyścigu drużynowym na dochodzenie Weroniki Humelt z UKS Jedynka Mróz Kórnik, srebrny 
medal Mistrzostw Europy w sprincie drużynowym juniorów Marcina Czyszczewskiego z KLTC Konin, 
srebrny medal Mistrzostw Europy w sprincie drużynowym młodzieżowców Patryka Rajkowskiego z UKS 
Jedynka Mróz Kórnik, brązowy medal Mistrzostw Europy w sprincie Julity Jagodzińskiej z KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, brązowy medal Mistrzostw Europy w wyścigu drużynowym na dochodzenie 
juniorów Dawida Czubaka, Szymona Krawczyka i Mikołaja Sójki z KTK Kalisz. Osiągnięte w roku 2015 
wyniki plasują wielkopolskie kolarstwo na I miejscu w Polsce w systemie sportu młodzieżowego. W 
okresie sprawozdawczym kolarstwo w  Wielkopolsce uprawiało 446 licencjonowanych zawodniczek i 
zawodników, w tym 101 kobiet i 345 mężczyzn w kategoriach żak (58), młodzik (106), junior młodszy 
(93), junior (31), młodzieżowiec (16), elita (6), cyklosport (20), masters (116). Związek wydal ponadto 
wydał 54 licencje dla trenerów, sędziów i osób towarzyszących. W roku 2015 na terenie Wielkopolski 
działało 9 klubów kolarskich posiadających licencje uprawniające do udziału we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży. 

3. W ramach kontynuowanego w roku 2015 Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa na terenie 
Wielkopolski działało 21 szkółek w: Antoninie, Biadkach, Biskupicach Zabarycznych, Bralinie, 
Godzieszach, Gostyniu, Kaliszu, Kole, Koninie, Koźminku, Kotlinie, Kramsku, Marszałkach, Opatówku, 
Raszkowie, Stawie, Środzie Wielkopolskiej, Tarnowie Podgórnym, Turku, Woli Droszewskiej i Złotowie. Z 
oferty zajęć w szkółkach, które prowadziło 20 nauczycieli i szkoleniowców, skorzystało 319 uczniów 
szkół podstawowych. W ramach projektu zostały przeprowadzone testy wydolnościowe. Ponadto dla 6 
nowych szkółek kolarskich zostały zakupione kaski, stroje kolarskie, a dla wszystkich rowery. Uczestnicy 
szkółek kolarskich brali udział w Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym w Raszkowie, w 
kolarstwie MTB w Obiszowie oraz w kolarstwie torowym w Pruszkowie.   

Adresowane do szerokiego grona odbiorców działania Związku promują aktywność fizyczną i pożądane 
nawyki w zakresie spędzania czasu wolnego, wykorzystując do systematycznego uprawiania sportu 
najpopularniejszy sprzęt jakim jest rower, będący w posiadaniu praktycznie każdej rodziny. Poprzez 
swoją ofertę Wielkopolski Związek Kolarski przyczynia się do promocji zdrowego trybu życia, 
harmonijnego rozwoju biologicznego i psychofizycznego młodego człowieka, przeciwdziałając tym 
samym agresji, uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

W roku 2015 Związek to 
działanie realizował 
poprzez organizację, 
bądź współorganizację  
58 przedsięwzięć, 
kolarskich 
adresowanych do 
uczniów szkół 
podstawowych, 
gimnazjów, młodzieży, 
osób dorosłych i całych 
rodzin. Inicjatywy te 
służyły popularyzacji 
kolarstwa, selekcji 
najzdolniejszych do 
dalszego szkolenia 
sportowego w 
kolarstwie, promocji 
aktywności fizycznej, 
wyrabianiu pożądanych 
nawyków w zakresie 
zagospodarowania 
czasu wolnego, 
zachęceniu do 
systematycznego 
uprawiania sportu. 
Celem tych działań było 
także przeciwdziałanie 
patologiom, 
uzależnieniom i agresji 
wśród społeczności 
uczniowskiej poprzez 
sport i aktywność 
fizyczną. W 
organizowanych 
zawodach 
wystartowało 2391 
osób.

93.19.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 5
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

W roku 2015 
pozaszkolne formy 
edukacji sportowej 
realizowane przez 
Związek w ramach 
wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej, 
obejmowały:
1) zajęcia sportowe 
realizowane w 21 
szkółkach kolarskich, w 
których uczestniczyło 
319 uczniów  
2) szkolenie Kadry 
Juniorów, które 
obejmowało 17 akcji 
szkoleniowych dla 
juniora młodszego, 
juniora i młodzieżowca 
(81 osób) oraz szkolenie 
Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików, które 
obejmowało 4 akcje z 
udziałem 81 
zawodniczek i 
zawodników

Wymienione formy 
służyły edukacji 
sportowej, 
doskonaleniu 
umiejętności kolarskich, 
a  także  prawidłowemu 
rozwojowi talentu oraz 
profesjonalnemu 
przygotowaniu do 
startów w imprezach 
zaliczanych do 
ogólnopolskiego i 
międzynarodowego 
współzawodnictwa 
sportowego. Dla 
najzdolniejszych oferta 
Związku jest szansą na 
rozwój kariery i 
powiązania przyszłości 
ze sportem

85.51.Z
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

W roku 2015 Związek to 
działanie realizował 
poprzez organizację 
XXV Jubileuszowego 
Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego, 
który z udziałem 150 
zawodniczek i 
zawodników odbył się 
w dniach 3-5.07.2015r. 
w Mikstacie, 
Ludwikowie i 
Droszewie. Celem tego 
przedsięwzięcia 
służącego popularyzacji 
i upowszechnianiu 
kolarstwa szosowego 
było wyłonienie   
najlepszych 
zawodniczek i 
zawodników w 
kategorii junior 
młodszy, promocja 
potencjału sportowego 
Wielkopolski, 
przygotowanie 
zawodniczek i 
zawodników do udziału 
w OOM, promocja 
zdrowego i aktywnego 
stylu życia, 
przeciwdziałanie agresji 
i patologiom wśród 
dzieci i młodzieży, 
pobudzenie lokalnych 
społeczności do 
aktywności na rzecz 
organizacji sportowych 
przedsięwzięć 
zaspokajających 
potrzeby z zakresu 
aktywności fizycznej i 
sportu

93.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 7
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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) 378,022.53 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 339,041.24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 37,790.26 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 1,191.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

117,724.64 zł

90,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28,050.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

27,900.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,241.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 207,724.64 zł

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.4. Z innych źródeł 125,006.29 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -60,616.89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,596.16 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5,434.91 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 22,676.51 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: 440,235.58 zł 22,676.51 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

399,658.13 zł 22,676.51 zł

39,386.42 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,191.03 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach pozaszkolnych form edukacji sportowej 22,676.51 zł

1 Wielkopolski Związek Kolarski 9,489.59 zł

2 Wielkopolski Związek Kolarski – UKS Koźminianka 7,000.00 zł

3 Wielkopolski Związek Kolarski  - KTK Kalisz 3,906.00 zł

4 Wielkopolski Związek Kolarski – LZS Kalisz 1,268.72 zł

5 Wielkopolski Związek Kolarski – KLTC Konin 800.00 zł

6 Wielkopolski Związek Kolarski – MLUKS Szperek Antonin 212.20 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
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1.0 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)

1.0 etatów

0.0 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

43.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

96.00 zł

0.00 zł

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)

472.00 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

157.00 osób

315.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42,501.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

42,501.00 zł

37,200.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 5,301.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

73,079.76 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 9,603.40 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 63,476.36 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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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

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

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

535.10 zł

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)

Nie dotyczy

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 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

3,541.75 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

0.00 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 Cykl imprez kolarskich Popularyzacja i 
upowszechnianie kolarstwa, 
wyłonienie najzdolniejszych do 
dalszego szkolenia sportowego, 
podniesienie poziomu 
sportowego uczestników i ich 
przygotowanie do udziału w 
imprezach mistrzowskich, 
promowanie aktywnego stylu 
życia i efektywnego 
zagospodarowania czasu 
wolnego, promocja 
zdrowotnych, rekreacyjnych i 
sportowych walorów jazdy na 
rowerze, przeciwdziałanie 
patologiom i agresji wśród 
dzieci i młodzieży poprzez 
sport, stworzenie możliwości 
rywalizacji rówieśniczej oraz 
sportowej

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

25,300.00 zł

2 Szkolenie i 
współzawodnictwo 
młodzieży uzdolnionej 
sportowo w kolarstwie

Podniesienie poziomu 
wyszkolenia sportowego, 
przygotowanie zawodniczek i 
zawodników do startów w 
imprezach zaliczanych do 
systemu sportu młodzieżowego

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Sportowe

66,424.64 zł

3 III etap XXV Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego

Popularyzacja i 
upowszechnianie kolarstwa na 
terenie Gminy, pozyskanie 
dzieci i młodzieży do 
uprawiania kolarstwa, 
promocja dorobku kulturalnego 
i sportowego Gminy i Miasta, 
pobudzenie lokalnej 
społeczności do organizacji 
sportowych przedsięwzięć 
związanych z zaspokojeniem 
potrzeb w zakresie aktywności 
fizycznej

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 4,500.00 zł

4 Prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla 
młodzieży szkolnej ze 
szczególnym 
wykorzystaniem obiektów 
na terenie gminy 
Przygodzice – II etap XXV 
Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego

Popularyzacja i 
upowszechnianie kolarstwa na 
terenie Gminy, pozyskanie 
dzieci i młodzieży do 
uprawiania kolarstwa, 
promocja dorobku kulturalnego 
i sportowego Gminy, 
pobudzenie lokalnej 
społeczności do organizacji 
sportowych przedsięwzięć

Gmina Przygodzice 500.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Organizacja imprez 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży „Szukamy 
Następców Olimpijczyków”

Zaangażowanie dzieci i 
młodzieży posiadającej rowery 
do systematycznej aktywności i 
uprawiania sportu, poprawa 
stanu zdrowia i kondycji ogólnej 
uczniów, popularyzacja 
kolarstwa szosowego i 
torowego, wstępna selekcja, 
nabór i wyłonienie 
najzdolniejszych do 
profesjonalnego szkolenia w 
klubach,  przeciwdziałanie 
agresji i patologiom społecznym 
wśród najmłodszych poprzez 
sport, pobudzenie i  
zaangażowanie lokalnej 
społeczności do działań 
sportowych na rzecz swoich 
środowisk, zaktywizowanie i 
wykorzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki 70,000.00 zł

2 Organizacja imprez 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży „Puchar Nadziei 
Olimpijskich” w kolarstwie 
torowym

Zaangażowanie dzieci i 
młodzieży posiadającej rowery 
do systematycznej aktywności i 
uprawiania sportu oraz 
aktywnego zagospodarowania 
czasu wolnego, podnoszenie 
umiejętności i technik jazdy na 
torze kolarskim, rozwijanie 
umiejętności społecznych 
wpływających na prawidłowy 
rozwój młodego człowieka, jego 
samodzielność, samodyscyplinę 
i lepsze przyswajanie wiedzy, 
wyłonienie najzdolniejszych do 
szkolenia w klubach, promocja 
aktywności fizycznej oraz 
prozdrowotnych społecznych, 
edukacyjnych, wartośc

Ministerstwo Sportu i Turystyki 20,000.00 zł

Druk: MPiPS 14



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)

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

organizacji

Lucjusz Wasielewski, Jadwiga 
Kopacz/2.03.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-03-12
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