
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica J. PIŁSUDSKIEGO Nr domu 69 A Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-449 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 570-560-706

Nr faksu E-mail sekretariat@wmzpn.pl Strona www www.wmzpn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-30

2012-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51020037100000 6. Numer KRS 0000086043

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami działania W-MZPN są:
1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie 
warmińsko-mazurskim.
2. Koordynacja i integracja działań organów Związku i ich członków celem 
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
3. Ochrona praw i interesów członków Związku, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy oraz działaczy piłkarskich 
w szczególności wobec władz samorządowych i sportowych, a także innych 
stowarzyszeń i organizacji.
4. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport piłki nożnej 
przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie 
alkoholizmowi i narkomanii.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Łukiewski Prezes TAK

Paweł Guminiak Wiceprezes ds. 
organizacyjno-
szkoleniowych

TAK

Mirosław Miller Wiceprezes ds. szkolenia TAK

Tomasz Płoski Wiceprezes ds. sędziów TAK

Edward Szmul Wiceprezes ds. 
rozgrywek amatorskich i 
młodzieżowych

TAK

Jerzy Budziłek Członek TAK

Andrzej Kamiński Członek TAK

Leszek Kopiczyński Członek TAK

Tadeusz Lisowski Członek TAK

Mariusz Niedziółka Członek TAK

Mariusz Perlejewski Członek TAK

Bogdan Pietkiewicz Członek TAK

Jerzy Sarnecki Członek TAK

Marian Szkamelski Członek TAK

Marek Szter Członek TAK

Przemysław Witkowski Członek TAK

Wiesław Żmuda 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

Szymon Czyżewski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Sielawa Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Roman Danisiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jerzy Kuczyński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zdzisław Flis Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W-MZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie stowarzyszeń sportu piłki nożnej, sportowych spółek 
akcyjnych i innych osób prawnych, których celem jest działalność w 
zakresie sportu piłki nożnej.
2. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie 
działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej w województwie.
3. Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w 
województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet, 
„Futsalu” i piłce plażowej.
4. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz realizacja 
doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, organizatorów 
imprez sportowych, działaczy społecznych i pracowników etatowych 
Związku.
5. Opracowywanie regulaminów rozgrywek, wydawanie komunikatów i 
innych materiałów organizacyjnych i szkoleniowych.
6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków W-MZPN, 
zawodników, trenerów, instruktorów, menadżerów ds. piłkarzy, sędziów i 
działaczy przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz Uchwał PZPN i 
W-MZPN.
7. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków W-MZPN, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d.s. piłki 
nożnej i działaczy za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w 
sporcie piłkarskim.
8. Wspieranie działalności UKS-ów oraz szkół i ośrodków kształcących 
dzieci i młodzież na rzecz sportu piłkarskiego.
4
9. Nadawanie klubom piłkarskim, trenerom, instruktorom i sędziom 
piłkarskim licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie 
sportowym, w sposób określony stosownymi uchwałami Zarządu PZPN i 
W-MZPN.
10. Organizację Walnych zebrań Delegatów, posiedzeń, narad działaczy, 
konferencji i kursów szkoleniowych oraz spotkań okazjonalnych dla 
organów Związku i członków W-MZPN i ponoszenie niezbędnych 
wydatków związanych z tą działalnością.
11. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków 
finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
12. Tworzenie Funduszu specjalnego na rzecz udzielania pomocy 
finansowej osobom fizycznym i prawnym – członkom W-MZPN oraz 
uczestnictwa w wydarzeniach nadzwyczajnych będących udziałem w/w 
osób.
13. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w 
czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych.
14. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami W-MZPN w wyniku ich 
działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej.
15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z 
uprawianiem sportu piłki nożnej.
16. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych 
przy zastrzeżeniu, że W-MZPN ma wyłączne prawo do podejmowania 
decyzji we wszystkich sprawach dotyczących sportu piłki nożnej nie 
zastrzeżonych prawnie dla organów administracji samorządowej lub 
innych podmiotów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

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

15000

200

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w 2019 roku realizował:
- organizowanie masowych turniejów dla dzieci (m.in. Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, Turnieje Skrzatów, 
Turnieje Zimowe)
- prowadzenie chłopięcych i dziewczęcych reprezentacji młodzieżowych województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. 
Reprezentacja Chłopców U-15, Reprezentacja Chłopców U-14, Reprezentacja Chłopców U-13, Reprezentacja Dziewcząt U-16, 
Reprezentacja Dziewcząt U-13 i U-14)
- szkolenie trenerów, sędziów i innych osób działających w piłce nożnej (m.in. Kursokonferencja Grassroots dla trenerów w 
Ostródzie, Konferencja Plenarna dla wszystkich sędziów w województwie w Olsztynie, wsparcie szkolenia w Klubach Sportowych 
ze środków z 1% podatku zgodnie z celami wskazanymi przez podatników)
- szkolenie dzieci i młodzieży (m.in. Akademia Młodych Orłów w Olsztynie, Akademia Młodych Orłów w Ełku, wsparcie szkolenia 
w Klubach Sportowych ze środków z 1% podatku zgodnie z celami wskazanymi przez podatników)
- organizowanie rozgrywek pucharowych (m.in. Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim)

W zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w 2018 roku realizował:
- szkolenie trenerów, sędziów i innych osób działających w piłce nożnej (m.in. Kursy na sędziów, Kursy trenerskie UEFA, 
Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego w Olsztynie, Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego w Elblągu)

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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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Prowadzenie chłopięcych i dziewczęcych 
reprezentacji młodzieżowych województwa 
warmińsko-mazurskiego (m.in. Reprezentacja 
Chłopców U-15, Reprezentacja Chłopców U-14, 
Reprezentacja Chłopców U-13, Reprezentacja 
Chłopców U-12, Reprezentacja Dziewcząt U-16, 
Reprezentacja Dziewcząt U-13 i U-14). Z pośród 
wszystkich zawodników i zawodniczek w 
województwie trener reprezentacji powołuje do 
składu reprezentacji najlepszych i najlepsze. 
Reprezentacje przez cały sezon rywalizują w 
swoim roczniku z reprezentacjami z innych 
województw w grupach makroregionalnych o 
awans do turnieju finałowego. Drużyny, które 
uzyskały awans do turnieju finałowego grają o 
tytuł Mistrza Polski.

93.19.Z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizowanie masowych turniejów dla dzieci 
(m.in. Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku – Chłopcy kategoria U-12, Chłopcy 
kategoria U-10, Chłopcy kategoria U-8, 
Dziewczęta kategoria U-12, Dziewczęta kat. U-
10, Dziewczęta kat. U-8 / Rozgrywki turniejowe 
Orlików kat. U-11 i Żaków kat. U-9 / Turnieje 
Skrzatów kat. U-7 / Turnieje Zimowe kat. od U-8 
do U-13). W każdym turnieju uczestniczą 
drużyny z całego województwa warmińsko-
mazurskiego, które rywalizują o tytuł Mistrza 
Województwa lub grają wyłącznie w celach 
szkoleniowych bez walki o tytuł.

93.19.Z 0,00 zł

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Szkolenie trenerów piłki nożnej, sędziów piłki 
nożnej i innych osób działających w piłce nożnej 
(m.in. Kursokonferencja Grassroots dla trenerów 
piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej w 
Ostródzie, Konferencja Plenarna dla wszystkich 
sędziów piłki nożnej w województwie w 
Olsztynie, Warsztaty przedsezonowe dla 
wszystkich sędziów, konferencje naukowe z 
zakresu zarządzania i finansowania klubów oraz 
z zakresu prawa sportowego, wsparcie szkolenia 
w Klubach Sportowych ze środków z 1% podatku 
zgodnie z celami wskazanymi przez podatników).

85.59.B 461 975,70 zł
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502 275,23 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 106 000,00 zł

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) 2 707 076,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 777 807,23 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 433 820,10 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 11 598,55 zł

e) pozostałe przychody 1 483 850,59 zł

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

Szkolenie trenerów, sędziów i innych osób 
działających w piłce nożnej (m.in. Kursy na 
sędziów, Kursy trenerskie UEFA). 
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej 
zorganizował odpłatny kurs dla kandydatów 
na sędziów piłki nożnej. Kurs ukończyło i 
tym samym sędziami piłki nożnej zostało 
kilkadziesiąt osób. Warmińsko-Mazurski 
Związek Piłki Nożnej zorganizował odpłatne 
kursy UEFA dla kandydatów na trenerów 
piłki nożnej. Kursy ukończyło ponad 100 
osób. Osoby te nabyły wiedzę i uprawnienia 
do prowadzenia drużyn piłkarskich w 
poszczególnych klasach rozgrywkowych 
seniorskich i młodzieżowych.

85.59.B 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34 530,35 zł

2.4. Z innych źródeł 2 064 270,89 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 86 702,19 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 461 975,70 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

1 nieodpłatne szkolenie trenerów, sędziów i innych osób działających w piłce nożnej (w tym 
zawodników)

461 975,70 zł

1 BKS Tęcza Biskupiec 46 565,50 zł

2 AS Stomil Olsztyn 38 426,71 zł

3 MKS Kaczkan Huragan Morąg 25 230,52 zł

4 AP Progres Lidzbark Warmiński 15 351,10 zł

5 KS Polonia  Markusy 12 958,80 zł

6 ITS Jeziorak Iława 12 829,50 zł

7 MKS Zatoka Braniewo 11 024,20 zł

8 KS GKS LZS Wikielec 10 799,90 zł

w 
tym:

0,00 zł

66 000,00 zł

40 000,00 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:

29 196,00 zł

0,00 zł

5 334,35 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 -112 637,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 60 731,07 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 703 544,31 zł 461 975,70 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

890 445,15 zł 461 975,70 zł

373 089,03 zł 0,00 zł

0,00 zł

148,28 zł

702 654,31 zł

737 207,54 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 7 574,57 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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

10 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)

7,91 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

175 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)

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

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 787 007,20 zł

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

239 430,68 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 

547 576,52 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)

639,92 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) 

16,67 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)  

113,23 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)  

253,46 zł

130 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

50 osób

80 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

439 064,53 zł

321 389,11 zł

- nagrody

- premie

25 558,92 zł

74 810,09 zł

- inne świadczenia 17 306,41 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 347 942,67 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 110 465,82 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 128 964,86 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

8 351,86 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

1 000,00 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)

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 Wojewódzki Ośrodek 
Szkolenia Piłkarskiego w 
Elblągu

szkolenie uczniów/zawodników 
w zakresie piłki nożnej

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

40 000,00 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

7 410,00 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

10 958,30 zł

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

1 Wojewódzki Ośrodek 
Szkolenia Sportowego 
Młodzieży (Gimnazjum 12 
Olsztyn, Gimnazjum 5 Elbląg)

szkolenie uczniów/zawodników 
w zakresie piłki nożnej

Ministerstwo Sportu i Turystyki 66 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 11



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

Marek Łukiewski - Prezes
Paweł Guminiak - Wiceprezes 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

2020-10-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 12


