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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 2015-07-14

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
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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

Wiesław Paradowski Przewodniczący TAK

Grażyna Wiatrowska Z-ca Przewodniczącego TAK

Beata Ciesiółka Członek 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 2014  Wielkopolski Związek Kolarski  realizował szereg przedsięwzięć służących wspieraniu i 
upowszechnianiu kultury fizycznej. Do najważniejszych należały:
1. Szkolenie indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, obejmujące przygotowanie i 
udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców 
oraz przygotowanie kadry narodowej do udziału w mistrzostwach Europy i świata - realizowane w  3 
Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, Toruniu i Żyrardowie z udziałem 114 zawodników; 3 
Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży, w których szkoleniem zostało objętych 39 zawodniczek i 
zawodników,  w tym w Kaliszu 13, Kielcach 10 i Pruszkowie 16;  w 16 kadrach wojewódzkich 
działających w oparciu o potencjał organizacyjny i sportowy regionalnych związków oraz klubów 
kolarskich, w których szkoleniem zostało objętych 216 zawodniczek i zawodników; w ramach działań 
dla kadry narodowej, którymi objętych zostało 179 zawodniczek i zawodników. Oprócz przygotowania 
juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców do startów docelowych w mistrzostwach polski, Europy 
i świata w kolarstwie, celem szkolenia było stworzenie warunków  do osiągnięcia najlepszych wyników 
oraz kontynuowania sportowej kariery w kategorii elita i udziału w Igrzyskach Olimpijskich.  W roku 
2014   do Kadry Wojewódzkiej Młodzików zostało powołanych 75 zawodniczek i zawodników, którzy 
uczestniczyli w 5 akcjach szkoleniowych, w tym: 3 zgrupowaniach sportowych w Mikstacie w dniach 8-
14 lutego 2014r. i 29 czerwca – 6 lipca 2014r. oraz na torze w Kaliszu w dniach 16-23 sierpnia 2014 r., 
konsultacjach startowych podczas 55. Małego Wyścigu Pokoju w dniach 16-18 maja 2014 r. i przed 
Makroregionalnymi Mistrzostwami Młodzików w kolarstwie szosowym w Żerkowie w dniach 2-3 
sierpnia 2014r.                                                                                                                                                                  
         
Realizowane w okresie sprawozdawczym działania szkoleniowe miały na celu podniesienie 
umiejętności i techniki jazdy na rowerze, podniesienie ogólnej i specjalistycznej sprawności oraz 
przygotowanie do starów docelowych w imprezach mistrzowskich. Zawodniczki i zawodnicy z 
wielkopolskich  klubów kolarskich w  2014r. zdobyli 1241 pkt. w systemie sportu młodzieżowego oraz 
146 medali Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.  Do najcenniejszych należą: brązowe medale 
Mistrzostw Świata w keirinie i sprincie drużynowym Patryka Rajkowskiego z UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
brązowy medal Mistrzostw Świata w sprincie drużynowym  Marcina Czyszczewskiego z KLTC Konin oraz 
medale Mistrzostw Europy: złoty w keirinie, srebrny w sprincie drużynowym  juniorów i 
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młodzieżowców oraz brązowy w sprincie Patryka Rajkowskiego z UKS Jedynka Limaro Kórnik, srebrny 
medal w wyścigu na 4000m drużynowo Nicol Płosaj i Natalii Radzickiej z UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
srebrny medal w sprincie drużynowym Marcina Czyszczewskiego z KLTC Konin oraz brązowy medal w 
keirinie Julity Jagodzińskiej z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne.                                                                              
                                                               
Osiągnięte wyniki plasują wielkopolskie kolarstwo na pierwszym miejscu w Polsce w ogólnopolskim 
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. W roku 2014 kolarstwo w naszym regionie 
uprawiało 413 licencjonowanych zawodniczek i zawodników, w tym 92 kobiety i 321 mężczyzn  w 
kategoriach żak (32), młodzik (115), junior młodszy (74), junior (45), młodzieżowiec (16), elita (13), 
cyklosport (20), masters (98). Związek wydał ponadto 57 licencji dla trenerów, sędziów i osób 
towarzyszących. W okresie sprawozdawczym na terenie Wielkopolski działało 21 klubów posiadających 
licencje uprawniające do udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. 
2. Projekt Rozwoju Kolarstwa realizowany w 2014 r. pilotażowo na terenie 4 województw: 
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego obejmował powołanie i 
prowadzenie zajęć  sportowych w 61 szkółkach, z tego 17 działało w Wielkopolsce w: Antoninie, 
Biadkach, Gostyniu, Kaliszu, Kole, Koninie, Koźminku, Kórniku, Kotlinie, Kramsku, Poznaniu, Tarnowie 
Podgórnym, Turku, Woli Droszewskiej i Złotowie. Z oferty zajęć w szkółkach, które prowadziło 55 
nauczycieli i szkoleniowców skorzystało 937 uczniów. W ramach projektu zostały przeprowadzone testy 
wydolnościowe i badania lekarskie. Ponadto dla 915 uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu zostały 
zakupione kaski oraz stroje kolarskie. Dla szkółek kolarskich zostały zorganizowane 2 imprezy: 
Mistrzostwa Polski w kolarstwie MTB w Obiszowie w dniach 13-14 września 2014 r., w których udział 
wzięło 200 uczniów, zawodniczek i zawodników; Zawody torowe w Pruszkowie w dniach 13-14 grudnia 
2014 r., z udziałem 106 beneficjentów.     

3. Zawody na szosie i torze adresowanie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym Nadzieje 
Olimpijskie zorganizowane w województwie kujawsko-pomorskim (Gruta, Łasin, Słup), śląskim (Imielin), 
 i wielkopolskim (Kalisz, Raszków, Mikstat, Ludwików, Droszew), Wielkopolska Próba Kolarska 
realizowana na terenie województwa wielkopolskiego oraz zawody torowe Szukamy Następców 
Olimpijczyków w Pruszkowie.  Oferta Związku miała na celu promocję aktywności fizycznej z 
wykorzystaniem rowerów oraz popularyzację kolarstwa szosowego i torowego.   Wyścigi i zawody 
kolarskie o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim promujące potencjał sportowy i tradycje 
regionu oraz popularyzujące kolarstwo, organizowane bezpośrednio przez Związek i przez członków 
Związku, do których należały m.in. Mistrzostwa Polski Dwójek i Drużyn na szosie w Opatówku i 
Godzieszach,  Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym w Pruszkowie we wszystkich kategoriach,  
Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim w Żerkowie,  Puchary Polski w kolarstwie szosowym  w 
Gostyniu i Tarnowie Podgórnym oraz 4 serie Pucharów Polski i Mistrzostwa Norwegii w kolarstwie 
torowym w Pruszkowie , 55. Międzynarodowy Mały Wyścig Pokoju w Tarnowie Podgórnym,  XXIX 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym, którego trasa przebiegała przez województwo 
łódzkie i wielkopolskie,  XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski Mikstat, Ludwików, Droszew,  XXII 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski po Ziemi Konińskiej,  Ogólnopolskie Kryteria Uliczne w Kole, Turku i 
Kórniku, Ogólnopolskie Zawody Torowe „Wielka Nagroda Kalisza”,  Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w kolarstwie szosowym w Żerkowie i  kolarstwie torowym w Kaliszu.  W roku 2014 Związek 
był organizatorem, bądź współorganizatorem 87 przedsięwzięć sportowych.
Wielkopolski Związek Kolarski w roku 2014 kontynuował działania adresowane do osób 
niepełnosprawnych, do których należały: Zawody rowerowe „Różny start ta sama meta” i Spartakiada 
sportowo-rekreacyjna „Razem łatwiej o sukces”. Poprzez te projekty Związek stworzył możliwość 
udziału 176 podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy, w 
sportowej zabawie, rywalizacji w konkurencjach lekkoatletycznych, sportowo – rekreacyjnych oraz na 
rowerach.  Udział w obu przedsięwzięciach pozwolił nie tylko zaakcentować obecność osób 
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, ale także ich potrzeby w zakresie aktywności fizycznej. 
Związek był także współorganizatorem Ogólnopolskiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w 
Ostrowie Wlkp. W okresie sprawozdawczym zostało zorganizowane szkolenie dla kadry trenersko-
instruktorskiej, organizatorów imprez oraz sędziów kolarstwa, które z udziałem 71 osób odbyło się w 
Gostyniu i 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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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)

3833

620

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

W roku 2014 
pozaszkolne formy 
edukacji sportowej 
realizowane przez 
Związek w ramach 
wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej, 
obejmowały:
1) szkolenie 
indywidualne i grupowe 
młodzieży uzdolnionej 
sportowo, 
przygotowanie i udział 
reprezentacji Polski w 
zawodach 
międzynarodowych w 
kategoriach juniorów i 
młodzieżowców oraz 
przygotowanie 
reprezentacji Polski do 
udziału w Akademickich 
Mistrzostwach Świata 
oraz mistrzostwach 
świata i Europy, z 
udziałem 548 
zawodniczek i 
zawodników objętych 
działaniami 
szkoleniowymi w 
Szkołach Mistrzostwa 
Sportowego,  
Ośrodkach Szkolenia 
Sportowego Młodzieży, 

85.51.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
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kadrach wojewódzkich 
oraz akcjami dla kadry 
narodowej
2) zajęcia sportowe 
realizowane w 61 
szkółkach kolarskich na 
terenie województwa 
dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, 
śląskiego i 
wielkopolskiego, w 
których uczestniczyło 
937 uczniów  
3) szkolenie Kadry 
Wojewódzkiej 
Młodzików, które 
obejmowało 5 akcji z 
udziałem 72 
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.
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wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

W roku 2014 Związek to 
działanie realizował 
poprzez organizację, 
bądź współorganizację  
87 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 zawodach 
wystartowało 3.920 
osób.

93.19.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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W roku 2014 działania 
Związku na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
obejmowały dwa 
przedsięwzięcia: 
1) Zawody rowerowe 
„Różny start ta sama 
meta” 
2) Spartakiadę 
sportowo-rekreacyjna 
„Razem łatwiej o 
sukces”
Imprezy te umożliwiły 
udział 176  
podopiecznym 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i 
Środowiskowych 
Domów Samopomocy, 
w sportowej zabawie 
korzystnie wpływającej 
na ich kondycję. 
Oferta Związku miała 
także na celu 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
sprawnych inaczej 
poprzez aktywność 
fizyczną. Ponadto 
Związek w okresie 
sprawozdawczym był 
współorganizatorem 
Ogólnopolskiej 
Spartakiady Osób 
Niepełnosprawnych w 
Ostrowie Wlkp., w 
której uczestniczyło 
ponad 900 
beneficjentów.

94.99.Z
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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) 5,183,663.14 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,778,445.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 405,217.44 zł

0.00 zł

0.00 zł

69,698.00 zł

4,699,808.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,100.00 zł

0.00 zł

200.00 zł

11,900.00 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,939.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,769,506.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 393,117.44 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 4,057.45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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 4,882.02 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,386.81 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: 5,179,605.69 zł 8,386.81 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

4,774,388.25 zł 8,386.81 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

405,217.44 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach pozaszkolnych form edukacji sportowej 
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

8,386.81 zł

1 Wielkopolski Związek Kolarski – UKS Koźminianka 4,799.99 zł

2 Wielkopolski Związek Kolarski – LZS Kalisz 2,667.82 zł

3 Wielkopolski Związek Kolarski –  KLTC Konin 619.00 zł

4 Wielkopolski Związek Kolarski –  KTC Koło 300.00 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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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

144.00 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)

616.00 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

219.00 osób

397.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 40,434.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

40,434.00 zł

35,700.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 4,734.00 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

804,094.59 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 804,094.59 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

1.00 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

1.00 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)

523.50 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)

-

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

0.00 zł

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

3,369.50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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, promocja dorobku i 
potencjału sportowego 
Wielkopolski

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

10,970.00 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

50,328.00 zł

3 III etap 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 4,000.00 zł

4 Prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla 
młodzieży szkolnej ze 
szczególnym 
wykorzystaniem obiektów 
na terenie Gminy 
Przygodzice - II etap 
Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego juniorów 
młodszych i młodzików

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 1,400.00 zł
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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)

5 Projekt Rozwoju Kolarstwa – 
działalność szkółki kolarskiej

Popularyzacja i 
upowszechnianie kolarstwa na 
terenie Gminy, pozyskanie 
dzieci i młodzieży do 
uprawiania kolarstwa, 
promocja dorobku kulturalnego 
i sportowego Gminy, 
podniesienie poziomu 
sprawności fizycznej 
najmłodszych mieszkańców 
Gminy, zaspokojenie potrzeb 
związanych z zabawą sportową, 
rozrywką i radością, 
przeciwdziałanie zagrożeniom 
cywilizacyjnym poprzez sport i 
aktywność fizyczną

Gmina Przygodzice 3,000.00 zł

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

1 Szkolenie indywidualne i 
grupowe młodzieży 
uzdolnionej sportowo, 
przygotowanie i udział 
reprezentacji Polski w 
zawodach 
międzynarodowych w 
kategoriach juniorów i 
młodzieżowców oraz 
przygotowanie reprezentacji 
Polski do udziału w 
Akademickich Mistrzostwach 
Świata w roku 2014

Podniesienie ogólnej 
sprawności fizycznej organizmu 
i podniesienie wydolności 
tlenowej i beztlenowej, 
kształtowanie wytrzymałości i 
siły ogólnej oraz 
ukierunkowanej, wytrzymałości 
tempowej, siły i szybkości 
specjalnej w celu 
bezpośredniego przygotowania 
startowego do udziału w 
Mistrzostwach Polski, Europy i  
Świata  w kolarstwie szosowym, 
torowym i MTB,  stworzenie 
warunków do osiągnięcia 
najlepszych wyników 
sportowych oraz 
kontynuowania kariery 
sportowej w kategorii elita i 
udziału w IO

Ministerstwo Sportu i Turystyki 2,724,356.00 zł

2 Przygotowanie w 2014 roku 
kadry narodowej do udziału 
w igrzyskach olimpijskich, 
igrzyskach paraolimpijskich, 
igrzyskach głuchych, 
mistrzostwach świata lub 
mistrzostwach Europy ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej

Podniesienie ogólnej 
sprawności fizycznej organizmu 
i podniesienie wydolności 
tlenowej i beztlenowej, 
kształtowanie wytrzymałości i 
siły ogólnej oraz 
ukierunkowanej, wytrzymałości 
tempowej, siły i szybkości 
specjalnej w celu 
bezpośredniego przygotowania 
startowego do udziału w 
Mistrzostwach Polski, Europy i  
Świata

Ministerstwo Sportu i Turystyki 1,410,452.00 zł

Druk: MPiPS 15



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)

3 Projekt Rozwoju Kolarstwa Rozwój psychofizyczny dzieci i 
młodzieży w oparciu o 
ogólnorozwojowy, sportowy 
trening, stworzenie 
efektywnego systemu naboru 
najzdolniejszych dzieci do 
kolarstwa, przeciwdziałanie 
patologiom i agresji poprzez 
sport, wyrównywanie szans 
dostępności do sportu i 
aktywności fizycznej niezależnie 
od miejsca zamieszkania i 
statusu materialnego, 
popularyzacji różnorodnych 
form aktywności w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, 
upowszechnianie kolarstwa 
wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów

Ministerstwo Sportu i Turystyki 490,000.00 zł

4 Cykl imprez kolarskich dla 
uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów

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

Ministerstwo Sportu i Turystyki 55,000.00 zł

5 Imprezy sportowe dla osób 
niepełnosprawnych

Aktywny udział 
niepełnosprawnych w sportowo 
– rekreacyjnej zabawie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu z powodu 
niepełnosprawności poprzez 
aktywność fizyczną, poprawa 
ogólnej sprawności oraz 
wyrabianie nawyku aktywności 
poprzez sportową zabawę i 
rywalizację w konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki 20,000.00 zł

Druk: MPiPS 16



X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Lucjusz Wasielewski - Prezes
Jadwiga Kopacz - Sekretarz

9.03.2015
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Wykonanie i dostawa strojów kolarskich dla dzieci i młodzieży 
ze szkółek kolarskich: koszulka kolarska – 915 sztuk, spodenki 
kolarskie – 915 sztuk, koszulka t-shirt – 915 sztuk

Ministerstwo Sportu i Turystyki 226,215.45 zł

2 Dostawa 915 sztuk kasków kolarskich uniwersalnych 
MTB/szosa dla 61 szkółek kolarskich

Ministerstwo Sportu i Turystyki 41,165.85 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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