
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2019

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Ulica UL. WILKÓW MORSKICH Nr domu 37/39 Nr lokalu 

Kod pocztowy 60-480 Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zmkspoznan@gmail.com Strona www www.zmks.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2014-12-18

2014-12-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63417911700000 6. Numer KRS 0000535461

Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Pic Komandor TAK

Wice Komandor TAK

Robert Pic Skarbnik TAK

Wojciech Kotowski TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Leszk Mania
Rewizyjnej

TAK

Rewizyjnej
TAK

Rewizyjnej
TAK

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3
4
5

6
sportowego uczniów
7

8

9

10

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1
2
pozalekcyjnych,
3
4
5

6

7. prowadzenie obozów sportowych w okresie wakacyjnym,
8

9
10

Druk: NIW-CRSO 2



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

nie dotyczy

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

85

0

45 1
dwóch grupach:

2009-2013
jachtami wieloosobowymi i kajakami, forma zabawowa.

2009-2010: szkolenie realizowane poprzez cotygodniowe treningi, przygotowano 
do startu w regatach lokalnych, 

2020.
2. Prowadzono szkolenie grupy sportowej w klasie Optimist  - 6 zawodników gr. A i 7 zawodników gr. B: system szkolenia 

Optimist gr. A i gr. B. 
3 11

4,7 4 zawodników,
7 zawodników,

4.  W okresie wakacyjnym zorganizowano 6 cykli 5
dla dzieci spoza klubu - uczestnicy 85 dzieci,
5
Mistrzostwa Klubu w klasie optimist w formie zabawowej. 

67 pkt. SSM 
1. Grupa Sportowa w klasie OPTIMIST: 

2 zawodniczki i jeden zawodnik 
10 zawodników. 

3. Klasy typu Laser: 4.7, RADIAL i STANDARD oraz Europa
4,7 - 2 zawodniczki i 2 zawodników, 

2 zawodników i 1 zawodniczka, Mistrzostwa Polski Juniorów w 
klasie Laser Radial - 2 zawodników i 1 zawodniczka, 

Mistrzostwach Polski Juniorów Juniorów klas olimpijskich 2 zaw. LAS - standard i 1 zaw. Laser radial 
3 zawodników, Mistrzostwach Polski Juniorów 

w klasie Europa 2 3 4m - Gabriela Zawal 4.

W zakresie  prowadzonej od kilku lat Rewitalizacji przystani
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4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

poprzez prowadzenie treningów, 

zawodach na poziomie wojewódzkim i 
ogólnopolskim Pucharze Polski. Starty w 
imprezach mistrzowskich 

konkurencjach zaliczanych do Systemu 

93.12.Z

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

1) Upowszechnienie wiedzy o przystaniach 

przebywania na ich terenie.
2

dyspozycji klubu, pod nadzorem instruktorów.
3

7-8 lat.
4) Propagowanie modelu zdrowj i aktywnej 
rodziny uprawiajacej sporty wodne.
5) Pokazanie jeziora Kierskiego jako miejsca 
weekedowego wypoczynku.

85.51.Z

3.2. 

PKD 2007

Druk: NIW-CRSO 4



1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

Druk: NIW-CRSO 5



publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1

podatku dochodowego od osób fizycznych
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

5 osób

85 osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

10 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

8 osób

2 osób

Druk: NIW-CRSO 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

4 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

7 osób

w 
tym:

7 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

4 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:
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w pkt 1-11

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1
Sportu uzdolnionej sportowo

2 1. Upowszechnianie wiedzy o 

zasadach bezpiecznego 
przebywania na ich terenie. 
2. Propagowanie modelu 
rodziny wspierajacej dziecko 

ruchowa w klubach 
sportowych.

3 Rewitalizacja Przysatni 

nad jeziorem Kierskim.
wielkopolskiego / Departament 
Sportu i Turystyki

4
Uzdolnionej Sportowo sportowym

Wielkioplskiego Stowarzyszenia 
Sportowego)
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publicznych

000 euro) 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

nie dotyczy

lub imiona i nazwiska  osób 

organizacji

katarzyna Pic

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

2020-10-12

Druk: NIW-CRSO 11



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ UL. WILKÓW MORSKICH 37/39 60-480 POZNAŃ POZNAŃ
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Założenie kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zapisy księgowe są prowadzone wg zasady kosztów historycznych.

Amortyzacja jest dokonywania metodą liniową.

Data sporządzenia: 2020-03-14

Data zatwierdzenia: 2020-06-19

Paulina Wawrzyniak Katarzyna Pic, Wojciech Kotowski, Sławomir Krzyżaniak, Robert
Pic

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS

Paulina Wawrzyniak
Robert Pic

60-480
UL. WILKÓW MORSKICH 37/39 
0000535461

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. 222 469,62 222 469,62

I. 0,00 0,00

II. 222 469,62 222 469,62

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 3 421,55 12 602,34

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 421,55 12 602,34

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 225 891,17 235 071,96

PASYWA

A. 134 816,32 151 262,04

I. Fundusz statutowy 126 378,88 129 671,51

II. 3 292,63 5 144,81

III. 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 5 144,81 16 445,72

B. 91 074,85 83 809,92

I. 0,00 0,00

II. 0,00 81 666,74

III. 91 074,85 2 143,18

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 225 891,17 235 071,96

Data zatwierdzenia: 2020-06-19
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Rachunek zysków i strat

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Paulina Wawrzyniak
Robert Pic

60-480
UL. WILKÓW MORSKICH 37/39 
0000535461

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 

1 2 3 4

A. 248 001,57 259 374,84

I. 100 026,00 172 895,11

II. 147 975,57 86 479,73

III. 0,00 0,00

B. 242 856,76 246 549,48

I. 100 026,00 172 895,11

II. 142 830,76 73 654,37

III. 0,00 0,00

C. 5 144,81 12 825,36

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 3 379,64

H. 5 144,81 9 445,72

I. 0,00 7 000,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 5 144,81 16 445,72

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 5 144,81 16 445,72

Data zatwierdzenia: 2020-06-19

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na saldo zobowiązań długoterminowych składa się kwota otrzymanego zwrotnego wsparcia z Funduszu  Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej.

Klub nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

W roku 2019  przychody z działalności statutowej stanowiły kwotę                         259 374,84 zł

z wyszczególnieniem:

- Składki członkowskie                                                                                                 59 244,61 zł

- Odpłatności członków klubu                                                                                     86 479,73 zł

- Urząd Miasta Poznania: Młodzieżowe Centrum Sportu                                            49 000,00 zł

- Urząd Miasta Poznania: Piknik Żeglarski (Poznańskie Dni Rodziny)                           9 950,00 zł

- Województwo Wielkopolskie: Poprawa i rozwój bazy sportowej                              28 466,00 zł

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportu: Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 12 341,00 zł

- Wpłaty 1% podatku                                                                                                   13 893,50 zł                             

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych           246.549,46 zł

Koszty administracyjne                                   3.379,64 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez klub zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Do funduszy  własnych
zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.

Wartość nominalna Funduszy wynosi  151 262,04 zł.

Jest to wynik z lat ubiegłych                                 + 134 816,32 zł

oraz wynik roku bieżącego (wielkość dodatnia)   +     16 445,72 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
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Z tytułu 1% podatku dochodowego Klub uzyskał przychód w wysokości 13.893,50 zł. Środki te zostały w całości wydatkowane na
działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

NIe dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-14

Data zatwierdzenia: 2020-06-19

Paulina Wawrzyniak Katarzyna Pic, Wojciech Kotowski, Sławomir Krzyżaniak, Robert
Pic

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO


