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Data zamieszczenia sprawozdania 201,8-07-1,6

1. Nazwa organizacji PoLSKl ZW|ĄZEK BRYDZA sPoRToWEGo

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Wojew dztwo MAZOWIECKIE Powiat M.ST. WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica ZŁOTA Nr domu 7 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-019 POCZTA WARSZAWA Nr telefonu

Nr faksu E-mail biurozg@pzbs.pl Strona www www.pzbs.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego 2005-05-25

5. Numer REGON 00086649000000 6. Numer KRS 00002197s3

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Noleży wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji

lmię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Witold Stachnik Prezes TAK

lgor Chalupec Wiceprezes TAK
pe{npneJ przez poszczegoInych członkow organu zarzqdzojqcego)

Maciej Czajkowski Wiceprezes TAK

Tomasz Latos Wiceprezes TAK

Marek Małysa Wiceprezes TAK

Adrian Bakalarz Członek Zarządu TAK

Stanisław Gołębiowski Członek Zarządu TAK

Jacek Grzelczak Członek Zarządu TAK

Przemysław Ja niszewski Członek Zarządu TAK

Agnieszka Leszczyriska Członek Zarządu TAK

Ryszard Łazikiewicz Członek Zarządu TAK

Marcin Pędziriski Członek Zarządu TAK

Artur Wasiak Członek Zarządu TAK
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Wpisany do KRS
8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiono, nozwiską oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczeg lnych członk w organu kontroli lub
nadzoru)

lmię i nazwisko

Jarosław Molenda Przewod n iczący Kom isj i

Rewizyjnej

Olech Bestrzyriski Członek Komisji
Rewizyjnej

Przemysław Czarnecki Członek Komisji
Rewizyjnej

Norbert Krzystanek Członek Komisji
Rewizyjnej

Tomasz Winciorek Członek Komisji
Rewizyjnej

- organizacja i prowadzenie wsp łzawodnictwa sportowego w dyscyplinie
brydż sportowy,
- nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we

wsp łzawodnictwie sportowym,
- reprezentowanie polskiego brydża sportowego w międzynarodowych
organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w
m iędzyna rodowym ws p łzawod n ictwie s portowym,
- przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w
m iędzyn a rodowym ws p łzawod n ictwie s portowym,
- ustalanie zasad organizacji wsp łzawodnictwa sportowego i składu kadry

narodowej,
- określanie zasad i egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej
zawodnik w,
- ustalanie zasad itrybu zmiany przynalezności zawodnik w do klubu

sportowego,
- określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawod w sportowych
oraz organ w dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach
związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami
sportowymi, a także ich kompetencji, trybu postępowania i rodzaj w

wymierzania kar,
- przYznawanie licencji sędziowskich i szkoleniowych oraz określanie
niezbędnych warunk w umożliwiających wypełnianie funkcji sędzi w i

szkoleniowc w (trener wiinstruktor ww rozumieniu właściwych
przepis w prawa).

9. Cele statutowe organizacji

(Noleży opisoć cele na podstawie stdtutu organizacji)

10. Spos b realizacji cel w statutowych organizacji

(Należy opisać spos b realizacji cel w statutowych organizacji na
po d staw i e stotutu o rg a n i za cj i )
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PZBS realizuje swoje cele w szczeg lności poprzez:
. umożliwianie zrzeszania się brydżystom,
. opracowywanie kierunk w rozwoju brydża w kraju,
. organizowa nie, wspomaga nie lu b prowadzenie :

- w spos b bezpośredni lub pośredni zawod w krajowych,

m iędzyna rodowych, pucha rowych, tren i ngowych, promocyj nych i i nnych

zgodnie z ustalonym systemem wsp łzawodnictwa sportowego,
- krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej,
- kształcenia trener w, instruktor w i sędzi w oraz nadawanie im, w

zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, uprawnie oraz
licencji,

- klasyfikacji zawodnik w, szkoleniowc w i sędzi w,

- oboz w i wczas w rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowo-
turystycznych brydża sportowego,

. ustalanie w odniesieniu do zawod w brydża sportowego:
- Jednolitego Kalendarza Sportowego i regulamin w rozgrywek,
- zasad i norm użytkowania brydzowego sprzętu sportowego oraz jego

atestacji i homologacji,
. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością członk w

PZBS, zwłaszcza w zakresie:
- rozwijania brydża sportowego wśr d młodzieży,
- prowadzen ia klasyfi kacji sportowej,
- koordynowania kalendarza imprez sportowych,
- prowadzenia ewidencji sekcji, zawodnik w, sędzi w, szkoleniowc w

i działaczy,
- prowadzenia rejestracji zawod w, wynik w oraz ewidencji,

dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,
. sprawowanie opieki szkoleniowej iwychowawczej nad zawodnikami

oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowieri

regulamin w i uchwał organ w PZBS oraz przepis w i zasad uprawiania
brydża sportowego,

. ustanawianie i nadawanie odznak, kt rych warunki uzyskania

związane są z realizacją cel w PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych
oraz prowadzenie ich ewidencji,

. inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym
także naukowych, z zakresu teorii brydża, uprawiania brydża i prawa

brydzowego,
. prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkowanie sprzętu i

akcesori w brydżowych,
. otaczanie opieką i popieranie zawod w brydza sportowego

organizowanych w formie imprez środowiskowych, branżowych, zawod w
brydża ułatwionego dla os b niepełnosprawnych itp.,

. prowadzenie działalności gospodarczej w r żnych formach
organ izacyj nych u możl iwiających uzyskiwa nie środk w na rea l izację

statutowych cel w i zadan PZBS, na zasadach określonych w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego,

o budowanie i utrzymywanie obiekt w sportowych i innych urządze
istotnych dla brydżyst w, a także organizowanie transportu związanego z

działalnością PZBS,
. podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem

przez PZBS działalności statutowej.

1. opis działalności pożytku publicznego
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1.1. opis gł wnych
działar{ podjętych
przez organizację

organizacjaw 2oL7 roku podjęła działalność sportowo - szkoleniową, kt ra była podporządkowana
startom naszych zawodnik w w niżej wymienionych imprezach mistrzowskich:

1. otwarte Mistrzostwa Europy, 10- 24.06.2017, Montecatini Terme (Włochy)
trJry inikstowe, Ż78 par z 45 paristw, miejsce 1,

Teamy open , t20 drużyn z 39 par{stw, miejsce 3 i 5-8
Pary kobiet,77 par z 23 pa stw, miejsce 2

2. Drużynowe Mistrzostwa EuropyJunior w, 8 - 15.07.2ot7, Samorin (Słowacja)

U26 open ,27 pa stw, miejsce 3

U26 kobiety, 10 pa stw, miejsce 2

U16, 16 pa stw, miejsce 1

3. Drużynowe Mistrzostwa Świata, 12_27,o8.2077, Lyon (Francja)

Kobiety, 21 paristw, miejsce 4
Teamy otwarte, ItZ druŻyn z 41' pa stw, miejsce L

4. otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży, 16 _ 25.08. 2ot7, Lyon (Francja)

Pary U21,,37 par z 13 paristw, miejsce 7 i 8
Pary U1-6, 78 par z 11 paristw, miejsce 6
Teamy UI6, Ż6 drużyn z L0 paristw, miejsce 5

Teamy BAM U16,26 drużyn z 10 pa stw, miejsce 6
Teamy UzL,12 drużyn z 10 pa stw, miejsce 5

Działalność statutowa orga n izacji :

- Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad
przestrzeganiem przez nich statutu, postanowieri regulamin w i uchwał władz związku oraz przepis w i

zasad uprawiania brydża por wnawczego;
- Ustanowienie i nadawanie odznak, kt rych warunki uzyskania są związanezrealizacją cel w PZBS;

- lnicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, W tym także naukowych z zakresu teorii
brydża oraz prawa brydżowego;
- Podejmowanie innych form działa (np. fundacje, kluby, ustugi) związanych z prowadzeniem przez

PZBS działa lności statutowej;
- opracowywanie kierunk w rozwoju brydża w kraju;
- organizowanie i prowadzenie w spos b bezpośredni lub pośredni zawod w krajowych i

międzynarodowych, pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym
systemem wsp łzawodnictwa sportowego; krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej;
szkolenia idoskonalenia trener w i instruktor w brydża oraz sędzi w i dziataczY oraz nadawanie im

uprawnieri i licencji; klasyfikacji szkoleniowc w i sędzi w;

- Ustalanie w odniesieniu do zawod w brydża por wnawczego - kalendarza sportowego i regulaminu
rozgrywek;
- Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych PZBS zwłaszcza W

zakresie: rozwijania brydża por wnawczego wśr d młodzieży, prowadzenie terenowej klasyfikacji

sportowej, realizacji kalendarza imprez sportowych PZBS, prowadzenie ewidencji sekcji zawodnik w,

sędzi w, szkoleniowc w i działaczy, prowadzenie rejestracji zawod w, wynik w oraz ewidencji

dokumentacji i sprawozdawczości społecznej i organiz.;
- Prowadzen ie działa lności wydawniczej.

najblizsze sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysi łek)n
B
,ffi

:m

ET

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiat w

n wojew dztwo

,m kilka wojew dztw

'm cały kraj

n poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
orga n izację działa l ności pożytku pu b l icznego

(Noleży wskozoć jednq lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorc w działa organizacji

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

Osoby fizyczne
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2.2. lnformacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 2.1) odbiorc w, na rzecz
kt rych organizącja działała

( N p. zwie rzęta, zobytki )

3. 1. orga n izacja p rowa dziła d ziała l ność n ieod płatną pożytku pu bl icz nego

Przed miot działa l ności Numer Kodu (PKD)

3.2. r'taleły podoć informację na temot przedmiotu dziołalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem sferfu działalności pożytku publicznego, o kt rych
w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnio 2003 r. o działolności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2070 r. Nr 234, poz.

7536, z p źn. zm.), a tokże kodu/ow PKI} 2a(}7

odpowiadajqcego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać
informocję na temat trzech gl wnych rodzaj w działolności (podanie

maksymolnie 3 kod w), zaczynajqc od gł wnego przedmiotu
działalności

Sfera dziatalności pożytku
publicznego

wspreranre r

upowszechnianie ku ltury
fizycznej

-Opracowywanie
kierunk w rozwoju
brydża w kraju -

Organizowanie i

prowadzenie:
a)w spos b

bezpośredni lub
pośredni zawod w
krajowych i

międzynarodowych,
pucharowych,
treningowych,
propagandowych i

innych zgodnie z

ustalonym systemem
wsp łzawodnictwa
sportowego;
b)krajowej i

międzynarodowej
kl asyfi ka cj i sportowej
c)szkolenia i

doskonalenia trener w
i instruktor w brydża
oraz sędzi w i działaczy
oraz nadawanie im

uprawnieri i licencji;
d)klasyfikacji
szkoleniowc w i

sędzi w;

e)oboz w iwczas w
re krea cyj n ob rydżowych
oraz wycieczek
sportowo-tu rystycznych
brydża
por wnawczego;
-Ustalanie w
odniesieniu do
zawod w brydza
por wnawczego:
a)kalendarza
sportowego i

regulamin w
rozgrywek; b)zasad i

norm uzytkowania
brydżowego sprzętu
sportowego oraz jego

atestacji i homologacji.

93.r9.2
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-Sprawowanie nadzoru
merytorycznego nad
działalnością jed nostek
organizacyjnych PZBS

zwłaszcza w zakresie:
a)rozwijania brydża
por wnawczego wśr d
młodzieży;
b)prowadzenie
terenowej klasyfi kacji

sportowej; c) realizacji
kalendarza imprez
sportowych PZBS;

d)prowadzenie
ewidencji sekcji
zawodnik w, sędzi w,

szkoleniowc w i

działaczy;
e)prowadzenie
rejestracji zawod w,
wynik w oraz
ewidencji,
dokumentacji i

sprawozdawczości
społecznej i
organizacyjnej. -

Sprawowanie opieki
szkoleniowej i

wychowawczej nad
zawodnikami oraz
kontroli nad
przestrzeganiem przez
nich statutu,
postanowieri,
regulamin w i uchwał
władz związku
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-Sprawowanie opieki
szkoleniowej i

wychowawczej nad
zawodnikami oraz
kontroli nad
przestrzeganiem przez
nich statutu,
postanowieri,
regulamin w i uchwał
władz związku oraz
przepis w izasad
uprawiania brydża
por wnawczego;
-Ustanowienie i

nadawanie odznak,
kt rych warunki
uzyskania są związane z
realizacją cel w PZBS

oraz nakładanie kar
dyscyplinarnych oraz
prowadzenie ich

ewidencji;
-lnicjowanie,
prowadzenie i

rozwijanie oraz
popieranie prac, w tym
także naukowych z

zakresu teorii brydża
oraz prawa
brydżowego.

wspreranle I

upowszech nianie ku ltury
fizycznej

4. 1. organizacja prowadziła dziatalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. uotety podać informację no temot przedmiotu działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wroz ze
w s ka z a n i e rn sf e r/y d zia ł a l n aści p o żfi ku p u b l i ćz ne go, o. kt rych
w art.4 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, .a tokźe kodu/ wł$b 2a07
odpowiadajqcego/ych tej działalności. leśli orgonizocjo prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, noleży podoć informację
na temqt tnech gł wnych rodzaj w dziołolności (podonie
moksymalnie 3 kod w), zaczynojqc od gł wnego przedmiotu
działalności
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Sfera działa lności, pożytku
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspreranre r

u powszech n ia nie kultu ry
fizycznej

Prowadzenie
dziatalności
wydawniczej
(wydawanie
czasopisma świat
Brydża). Jednym z

zadaft
statutowych Związku
jest prowadzenie
działalności
wydawniczej w tym,
między innymi
wydawanie kwartalnika
p.t.,,Świat Brydża".
Kwartalnik wydawany
jest w ilości
zmiennej t.j. 6000-6500
egzemplarzy i

rozprowadzany jest do
kolportażu poprzez
firmę PoL PERFEcT.
Część nakładu (około
200 egz.) przeznaczona
jest na wysyłkę
indywidualną
(prenumeratę)
zagraniczną. Wysokie
koszty wydawnicze
(druk, transport, koszty
osobowe redakcji)
powodują, że
wydawanie kwartalnika
jest na granicy
opłacalności.7 uwagi
na branżowy charakter
zawartych treścijest
przeznaczony do
wąskiego kręgu
odbiorc w i nie
wchodzi w rachubę
zwiększenie nakładu
czy też wyznaczenie
wyższej ceny sprzedazy.

58.L4.2

5.1. organizacia prowadziła działalność gospod arczą

{.

I

Tak

t'Jię

Druk: MPiPS



5.2. ualety podać informację na temat przedmiotu dziołalności
gospodarczej organizocji wraz z opisem tej działalności w okresie
sprawozdawczym, a także kodu/ w"l|Ęł ł(}0T"

odpowiadajqcegolych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podoć
informację no temqt trzech gł wnych rodzaj w działalności (podąnie

moksymalnie 3 kod w), zaczynajqc od gł wnego przedmiotu
działolności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.r1,.2 Usługi reklamowe na rzecz sponsora.
świadczenie usług o charakterze marketingowo

- promocyjnym na rzecz sponsora. Do działari w
Zakresie usług reklamowych na rzecz sponsora
należą między innymi : odpowiednie
zamieszczanie znak w, loga, informacji o
sponsorze w miejscach rozgrywek, wydzielanie
miejsc na ustawienie znak w stojących,
zarezerwowanie czasu podczas imprez na

przem wienia przedstawicieli sponsora,
Wyznaczanie miejsca na materiały
marketingowe typu ulotki, broszury, plakaty,

tablice, banery, koszulki, długopisy etc.
Zapewnienie relacji z imprezy w biuletynie oraz
W magazynie,,Świat Brydża".

Bl*ii;}:]}a:i:::::t':..i!::1Ł1!i.1

]j]]: :lł'ii':a]l jr"a'.il:|l l:ii]:::']]:::l;:a] j]aa:i

rjr jltt :,i.:,atrrr:1|tr1a1*.tti'.u.:'it:::r',r.i:i.tt
,:,t:.:'l:i,,{r:i1rii;::i:. l,t:'l:tlr:
ar:i:aijalL:lli]iai;:..::::,, t:tlri:i:'l:lj::.

. ,r . 
. 
rr. . :trr....!: ...-..r. ,:r.tr.rr.rri ..riri.riritiiir ..i:r,,r.r!:

I. Łączna kwota przychod w organizacji og łem (zgodnie z rachunkiem wynik w/zysk w i strat) 2 613 893,78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Ż77 382,09 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pozytku publicznego L4 439,95 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 294 9o0,o0 zł

d) Przychody finansowe 27 080,86 zł

e) Pozostałe przychody 90,88 zł

2.L. Przychody z L% podatku dochodowego od os b fizycznych 28 473,20 zł

2.2.Ze źr deł publicznych og łem: 66L 242,80 zł

a} ze środk w europejskich w rozumieniu przepis w o finansach publicznych 0,00 zł

b) ze środk w budżetu pa stwa 661242,80 zł

c) ze środk w budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł

d) ze środk w paristwowych funduszy celowych 0,00 zł

2.3.Ze źr deł prywatnych og łem: 48I598,75 zł

a) ze składek członkowskich 48I 098,75 zł

b) z darowizn od os b fizycznych 500,00 zł

c) z darowizn od os b prawnych 0,00 zł
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d) z ofiarności publicznej (zbi rek publicznych, kwest) 0,00 zł

e) ze spadk w, zapis w 0,00 zł

f) z wpływ w z majątku (w szczeg lności sprzedaży lub wynajmu składnik w majątkowych) 0,00 zł

2.4.z innych źr deł L 442 579,03 zł

3. lnformacie o sposobie wydatkowania środk w pochodzących zL%podatku dochodowego od os b fizycznych

3.1. Stan środk w pochodzących z 1% podatku dochodowego od os b fizycznych na pierwszy dzte
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od os b fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym og łem

28 473,20 zt

3.3. Działania, na kt re wydatkowano środki pochodzą ce z 1%o podatku dochodowego od os b fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczeg lności określone w pkt ll.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1|organizacja - dofinansowanie imprez brydza młodziezowego i kadr młodziezowych 28 473,Ż0 zł

3.4. cele szczeg łowe, w rozumieniu przepis w o podatku dochodowym od os b fizycznych, wskazane przez podatnik w
podatku dochodowego od os b fizycznych, na kt re organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środk w
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wYdaną kwotą

4. lnformacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty og łem:

Wtym: wysokość
koszt w finansowana

z 1% podatku
dochodowego od
os b fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og łem: 2 556 307,28 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 815 91'2,1'6 zł 0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnościpożytku publicznego 23O 444,28 zl 0,00 zł

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

d) koszty finansowe 3 41"L,33 zł

e) koszty administracyjne 503 08]-,35 zł

f) pozostate koszty og łem 3 458,1'6 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku

dochodowego od os b fizycznych
0,00 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 46L 469,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -21'6 0o4,33 zł

5.3. Wynik działalności gospoda rczej -208 181,35 zł

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

lV Konystanie z uprawnie w okresie sprawozdawczym

l7 z podatku dochodowego od os b prawnych L L1'6 098,75 zł
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L. organizacja korzystała z następujących
zwolnie

(Należy wskazać jednq Iub więcej pozycji wroz z kwotq
przyzna neg o zwol n i e nia )

r z podatku od nieruchomości

r z podatku od czynności cywilnoprawnych

r z podatku od towar w i usług

r z opłaty skarbowej

r z opłat sądowych

rf z innych zwolnie , jakich:

r nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. organizacja korzystata 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 t992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z2oIl r. Nr 43, poz.226, z poźn.

zm.)

r własność

3. organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczeg lnych zasadach r użytkowanie wieczyste

prawa własności lub prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu ]r najem
Skarbu Pa stwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, r użytkowanie
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo: r użyczenie

(Nateży wskazać jednq lub więcej pozycji) r dzierzawa

l7 nie korzystała

n. *r i;i'

1.1. Liczba os b 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 sprawozdowczym, nawet jeśli obecnie nie sq już zotrudnione w
organizacji)

4,0 os b

1'.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zotrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczeg lnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkomi odpowiadajqcymi części etatu, np. o,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na p ł etotu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokłodnościq do 1 miejsca po przecinku)

2,6 etat w

1.3. Liczba os b w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 117,0 os b

2.1. organizacja posiada członk w
Tak

liii*

{a

2.2. Liczba członk w organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozdawczego
5 996,00 os b fizycznych

0,00 os b prawnych
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3. 1. orga nizacja korzystała ze świa d czeri wykonywa nych prŻez wolo nta ri u szy
(Zgodnie z ustawq z dnio 24 kwri:ilid 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontoriuszami sq osoby

fizyczne, kt re ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq świadczenia na necz orgonizacji, niezoleżnie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzane z organizocjq, członkowie, pracownicy, osoby świadaqce usługi na podstawie umowy cywilnoprownej czy
przedstawiciele włodz orga ni zacji)

3.2.'Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na,rzecz organizacji przee okre kr tszy niż 30
dni
(Każdy walontdriusz powinien być liczony tylko raz, niezoleżnie od liczby świodczeł1wykonanych na rŻecz orgdnizocjiw
okresie sprowozdawczym i czasu procy)

22,00 os b

a) członkowie organizacji, pracownicy]organizaqji,,osoby,świadczące usługi na podstawie
w umowy cywilnoprawnei, członkowie organu zarządzaj,ącego
wm:' 

b) inne osoby
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3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organlzacji przez okres od 30 dni do 6

miesiecv
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeri wykonanych na rzecz organizacji w

okre sie sp rawozdawczym)

0,00 os b

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
W umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzające$o

0,00 osÓb

tvm:' b) inne osoby 0,00 osob

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizaĄi przez okres dłuższv niż 6

miesiecv
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeri wykonanych no rzecz organizacji oKw

okre si e sp rowozd awczy m )

0,00 os b

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

0,00 osob

tvm:' b) inne osoby 0,00 osob

Vl. WynagrodzeRia'w okresie,sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodze (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 670 438'85 zł

a) z tytułu um w o pracę 232 858,06 zł

- wynagrodzenie zasad nicze 219 152,86 zł

nagrody 0,00 zł

- premre 13 705,20 zł

inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu um w cywilnoprawnych 437 580,79 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeri wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pozytku publicznego

421 707 ,88 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odptatną pożytku publicznego 64 166'00 zł

tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pozytku publicznego 357 541,88 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeri wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospoda rczą orga n izacji

248 730,97 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczen ia oraz u mowy cywi l noprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynogrodzenie należy: L'zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeri wyplacone w ciqgu
roku sprawozdawczego (wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowonq kwotę przez L2 (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

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organ w organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

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)

55 869,90 zł
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8. Wysokość najulyższego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczen ta oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najulyżŚzego'miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając Wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organ w organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

1L. 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

97 477,28 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodze
(Można podzielić się z opiniq publicznq dodatkowymi uwogami dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcjiwynagrodzeri w orgonizacji, w wczas należy wpisać
te uwagiw przygotowone pole)

tlttl $ ł łu{ e.tłłgąrłrł oryffi gpęq+Eęy"qet

1. organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
Tal'r

l'Jielł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

uil.{ł*onir .i. o d{delnośd deoneJ organlĘd połtlop rllcaregorłrrz oęry-aa"rni*-"n puuieznd w oł,esn
sFmffirit.treyrfi

1. organizacja realizowafa zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
Tał.i

|''łiel]ł'

2. lnformacja na temat gł wnych realizowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego gł wny(e) cel(-e), nazwę organu udzielajqcego dotacji oraz kwotę przyznonej dotacji)

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja rea|izowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub pa stwowe fundusze celowe

(. Tak

l'łie

4. lnformacja na temat rea]izowanych zada i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Należv podać nazwe zadania, ieąo qł wnvFd celbd, nazwe orqanu udzieloisceqo dotacii oroz kwotę przyznanej dotacji)

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

I Przygotowanie do
Mistrzostw Świata lub
Europy w sportach
nieolimpijskich

Przygotowa nie reprezentacj i do
udziału w ME i MŚ w
dyscyplinach nieolimpijskich

Ministerstwo Sportu i Turystyki 349 5I7,0o zł

2 Mistrzostwa świata i Europy
Druzynowe i Par

Rywalizacje sportowe Ministerstwo Sportu i Turystyki 285 483,0o zł

pre&roqrylta,Wrażonej'wzłatychr ,wrtowortośćikwoĘ'14;;000euro)
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zam wienia publiczne

f* Tak

{r Nie

2. lnformacja na temat idElizowanych zam wie i kwot otrzymanych n,a ich realizację

Lp Przedmiot zam wienia Nazwa organu Kwota

1. \łrll zsp lek, w h ryćh organiłacją posidda. co naimniejŻog{ u&ialiłłr'{ub ikcii'w kapitale zakladowni lqb co naJrrmiei'2o'6

og lnej liczby gtos w w organie stanowiącym' sp łk

Lp Nazwa sp łki Siedziba sp łki % udział w
lub akcjiw

kapitale

Yo udziału w og lnej
liczbie głos w

2. Wykaz fundacji, kt rych organizacja jest fundatorem

3. lnformacje o kontIolach prŻeprowadzonyeh w organizacii' przez or8any administracji publicznej w okresie sprawozdawcrym

organ kontrolujący

4. organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2oo9 r. Nr 152, poz. L223, z p źn. zm.) lub
rozporządzenia Ministra Finans w z dnia 23 grudnia 2aa4 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozda finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. ?852|

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, kt rymi organizacja chciołaby podzielić się z opiniq publicznq)

Ewa Pszczoła, 13.07'2o1 8

W
'ivl

^ar 
a.,( ,r.

UV'U .".
ht'i.',f' r ''
!\r -

' ]'l ' r

.l

i '. 't 

'{t 

:

' iłit. 3 a
rizawa'

Druk: MPiPS


