
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KLUB SPORTOWY "SPOŁEM" PÓŁNOCNA 36 91-425 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01/01/2021 - 31/12/2021

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

Tak. Nie isnieją zagrożenia.

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

Do środków trwałych o wartości przekraczającęj 10.000zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca
wprowadzenai środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 10.000zł
zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pomienięciem ewidencji bilansowej.

Aktywa i pasywa wyceny się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 

Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Wynik finansowy został usatlony przy zastosowaniu zasad:

- współmierności przychodów do kosztow,

- przy zastosowaniu metod wyceny aktywów i pasywów,

- ciągłości, 

- przy założeniu kontynuacji działalności,

- przy zastosowaniu zasad memoriału,

- w oparciu o dokumenty sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Sprawozdanie zostało sporządzone w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy do rachunkowości.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do
potrzeb jednostki zachowano:

- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),

- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),

- zasadę ciągłości (art.5 ust. 1 UoR),

- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust. 1 UoR),

- zasadę kompletności ( art. 20 ust. 1 UoR).

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Izabela Aleksandra Konopińska-Walas

Zbigniew Kowalczyk - Prezes 
Andrzej Strumiło - V-ce Prezes 
Grzegorz Pietrzyk - V-ce Prezes 
Ryszard Czerwiński - Członek Zarządu 
Józef Mirosław Nowak - Członek Zarządu

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-27

Izabela Aleksandra Konopińska-Walas

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

Zbigniew Kowalczyk - Prezes
Andrzej Strumiło - V-ce Prezes
Grzegorz Pietrzyk - V-ce Prezes
Ryszard Czerwiński - Członek Zarządu
Józef Mirosław Nowak - Członek Zarządu

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

KLUB SPORTOWY "SPOŁEM"
91-425 ŁÓDŹ
PÓŁNOCNA 36 
0000207819

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 997 208,61 922 154,03

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 992 894,61 917 840,03

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 4 314,00 4 314,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 157 244,98 93 902,38

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 51 168,39 20 048,70

III. Inwestycje krótkoterminowe 106 076,59 73 853,68

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

AKTYWA razem 1 154 453,59 1 016 056,41

PASYWA

A. Fundusz własny 152 545,47 138 269,86

I. Fundusz statutowy 277 973,13 277 973,13

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -119 928,68 -125 427,66

IV. Zysk (strata) netto -5 498,98 -14 275,61

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 001 908,12 877 786,55

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 66 353,06 52 812,36

III. Zobowiązania krótkoterminowe 131 507,75 91 314,79

IV. Rozliczenia międzyokresowe 804 047,31 733 659,40

PASYWA razem 1 154 453,59 1 016 056,41

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-27

Izabela Aleksandra Konopińska-Walas

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

Zbigniew Kowalczyk - Prezes
Andrzej Strumiło - V-ce Prezes
Grzegorz Pietrzyk - V-ce Prezes
Ryszard Czerwiński - Członek Zarządu
Józef Mirosław Nowak - Członek Zarządu

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

KLUB SPORTOWY "SPOŁEM"
91-425 ŁÓDŹ
PÓŁNOCNA 36 
0000207819

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 777 493,88 1 118 977,82

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 471 915,44 907 396,78

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 305 578,44 112 576,38

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 99 004,66

B. Koszty działalności statutowej 779 930,10 1 133 253,43

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 625 714,70 542 967,38

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 154 215,40 467 069,15

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 123 216,90

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -2 436,22 -14 275,61

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 68 354,16 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -70 790,38 -14 275,61

I. Pozostałe przychody operacyjne 70 531,76 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 226,39 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 5 013,97 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -5 498,98 -14 275,61

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -5 498,98 -14 275,61

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Wypłacane kwoty zaliczek są rozliczane na bieżąco i dotyczą
wydatków związanych z działalnością statutową, w tym w szczególności działalności sportowej udziałów w zawodach.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa trwałe w kwocie 922 154,03 zł składają się:

-budynki, lokale, prawa do lokali: 917 840,03 zł,

-finansowy majątek trwały: 4314,00 zł.

Na aktywa obrotowe w kwocie 93 902,54 zł składają się:

-środki pieniężne w kasie: 4172,40 zł,

-środki pieniężne na rachunku bankowym: 69 681,44 zł,

-należności krótkoterminowe: 20 487,00 zł.

Suma aktywów: 1 016 056,57 zł.

Pasywa:

Na pasywa składają się:

-fundusz statutowy: 277 973,13 zł,

-strata z lat ubiegłych: -125 427,66 zł,

-strata netto z roku bieżącego: -14 275,61 zł,

-zobowiązania długoterminowe (pożyczka): 52 812,36 zł,

-rozrachunki z dostawcami: 41 757,51 zł,

-rozrachunki z budżetem: 20 753,55 zł,

-rozrachunki z pracownikami: 28 803,73 zł,

-rozliczenia międzyokresowe: 733 659,40 zł.

Suma pasywów: 1 016 056,41 zł.

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

Struktura przychodów:

Przychody z działalności niedopłatnej w kwocie 907 396,78 zł

-dotacje: 392 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



-przychody 1%: 0,00 zł

-przychody z darowizn: 16 800,00 zł

-składki członkowskie: 157 610,00 zł

-pozostałe przychody: 340 986,78 zł

Przychody z działalności odpłatnej: 112 576,38 zł

Przychody finansowe: 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 99 004,66 zł

Razem przychody: 1 118 977,82 zł.

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej: 542 967,38 zł

-koszty dotacji: 392 000,00 zł,

-koszty finansowane z 1%: 0,00 zł,

-koszty szkoleń sportowych: 150 967,38 zł.

Koszty działalności odpłatnej: 467 069,15 zł

Koszty zarządu: 82 252,58 zł

Koszty finansowe: 17,40 zł

Koszty operacyjne: 40 946,92 zł

Razem koszty: 1 133 253,43 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka nie zwiększała funduszu statutowego. Fundusz przeznaczony jest na działalność statutową.

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 1% wyniosły 0,00 zł, natomiast koszty przeznaczone na działalność statutową sfinansowane z 1% wyniosły 0,00 zł.

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: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Izabela Aleksandra Konopińska-Walas

Zbigniew Kowalczyk - Prezes 
Andrzej Strumiło - V-ce Prezes 
Grzegorz Pietrzyk - V-ce Prezes 
Ryszard Czerwiński - Członek Zarządu 
Józef Mirosław Nowak - Członek Zarządu

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica PÓŁNOCNA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-425 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-632-65-19

Nr faksu 42-632-18-78 E-mail biuro@ksspolem.pl Strona www www.ksspolem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-20

2004-05-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00109311000000 6. Numer KRS 0000207819

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Kowalczyk Prezes TAK

Andrzej Strumiło Wiceprezes ds. 
organizacyjno-
finansowych

TAK

Grzegorz Pietrzyk Wiceprezes ds. 
sportowych

TAK

Józef Mirosław Nowak Członek Zarządu TAK

Ryszard Czerwiński Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

KLUB SPORTOWY "SPOŁEM"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Upowszechnianie kultury fizycznej.
Szkolenie sportowe młodzieży i podnoszenie poziomu sportowego w 
sekcjach Klubu (kolarskiej, łuczniczej, strzelectwa sportowego oraz 
kulturystyki). Uczestniczenie w zawodach sportowych o osiąganie jak 
najlepszych wyników. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia. Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup 
społecznych, w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Organizacja i prowadzenie sekcji sportowych w kolarstwie, łucznictwie, 
strzelectwie sportowym i kulturystyce. Szkolenie sportowe poprzez 
treningi, zgrupowania, konsultacje, udział w zawodach. Współpraca z 
władzami samorządowymi, organami administracji rządowej, związkami 
sportowymi, klubami sportowymi i organizacjami działającymi na rzecz 
sportu. Organizowanie imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 
społeczności lokalnej. Organizowanie dla szkół zawodów i zajęć 
sportowych. Udostępnianie obiektów sportowych na zajęcia sportowe i 
rekreacyjne. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i 
młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Barański Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zenon Joachimowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zbigniew Lucimiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Igor Opasewicz Przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego

NIE

Agata Kornacka Członek Sądu 
Koleżeńskiego

NIE

Paulina Petri Członek Sądu 
Koleżeńskiego

NIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Klub jako organizacja pożytku publicznego ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osiąganie jak 
najlepszych wyników w sporcie młodzieżowym, w klasyfikacji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu. Szkolenia sportowe 
prowadzone jest poprzez treningi, zgrupowania, konsultacje i udział w zawodach. Klub Społem organizuje zawody dla młodzieży 
(jak Puchary Polski) i dla dzieci. Liczba uczestników od 50 do 200 osób. 
Współpraca z placówkami oświatowymi poprzez między innymi udostępnianie hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego 
i uczniowskimi klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury fizycznej, oświaty, rekreacji, czasu 
wolnego, zdrowia.
Realizowane są różne programy, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i 
aktywnie spędzać czas wolny na obiektach naszego Klubu, czyli hali sportowej, toru kolarskiego, siłowni, torów łuczniczych oraz 
nowoczesnej strzelnicy sportowej.
Realizacja zadań statutowych we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Łodzi, Łódzką Federacją Sportu, Ludowym 
Związkiem Sportowym oraz Związkami Sportowymi, do których należą dyscypliny poszczególnych sekcji.
Pozyskiwanie środków na działalność statutową od organów samorządu terytorialnego, administracji rządowej, darczyńców, 
sponsorów oraz ze składek członkowskich.
W 2021 roku Klub Sportowy "Społem" w klasyfikacji sportu młodzieżowego prowadzonej przez Ministerstwo Sportu zajął 
czwarte miejsce w Łodzi i piąte w województwie Łódzkim zdobywając 336,37 punktów.
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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)

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

3000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 
oraz przeciwdziałanie patologią społecznym, za 
którą Klub nie pobiera opłat. 93.12.Z, 93.11.Z, 
93.13.Z. Celem działalności Klubu jest 
organizowanie sportu kwalifikowanego i 
propagowania kultury fizycznej. Działalnością 
nieodpłatną pożytku publicznego jest 
świadczenie na podstawie stosunku prawnego 
usług, za które Klub nie będzie pobierać 
wynagrodzenia zarówno od beneficjentów, jak 
również ich rodzin i innych osób powiązanych z 
beneficjentami, np. organizacja zajęć 
sportowych, treningów, organizacja zawodów 
dla dzieci i młodzieży. Źródłami przychodów z 
tytułu działalności statutowej nieodpłatnej 
mogą być przychody z 1% odpisu podatku, 
przychody z tytułu składek członkowskich, 
dotacje, subwencje, darowizny rzeczowe, 
spadki, zapisy, nawiązki, inne przychody 
określone statutem, niepowiązane z 
pobieraniem wynagrodzenia oraz działalność 
gospodarcza.

93.12.Z 0,00 zł

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) 1 118 977,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 907 396,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 112 576,38 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 99 004,66 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

4.1. 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

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, za którą Klub pobiera opłaty. 
93.12.Z, 93.11.Z, 93.13.Z. Działalność 
odpłatna pożytku publicznego, za którą 
Klub pobiera wynagrodzenie, sprzedaż 
towarów lub usług wytworzonych lub 
świadczonych przez osoby korzystające z 
działalności pożytku publicznego np. 
wynajem sprzętu sportowego, organizacja 
imprez, organizacja indywidualnych 
treningów dla osób niezrzeszonych w 
Klubie. Przychód z działalności odpłatnej 
pożytku publicznego służy wyłącznie 
prowadzeniu działalności pożytku 
publicznego.

93.12.Z 0,00 zł

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
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 392 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 174 410,00 zł

2.4. Z innych źródeł 552 567,82 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

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: 1 133 253,43 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

392 000,00 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

w 
tym:

157 610,00 zł

16 800,00 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
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 364 429,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -354 492,77 zł

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

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

542 967,38 zł 0,00 zł

467 069,15 zł 0,00 zł

0,00 zł

17,40 zł

82 252,58 zł

40 946,92 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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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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)

7 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)

6,00 etatów

7 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

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

4 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 300 946,08 zł

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

300 946,08 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)  

1 791,34 zł

1 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) 

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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

187 488,68 zł

174 180,21 zł

- nagrody

- premie

7 372,47 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 5 936,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 113 457,40 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 300 946,08 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)

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)

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) 

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

1 Szkolenie sportowe w 
klubach sportowych

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

UMŁ 320 000,00 zł

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

6 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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

Zbigniew Kowalczyk
Andrzej Strumiło

Grzegorz Pietrzyk
Ryszard Sokołowski

Data wypełnienia sprawozdania

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

2022-10-14
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