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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. STAROŁĘCKA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-361 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-876-00-20

Nr faksu 61-876-00-20 E-mail marzena@lzs-wlkp.pl Strona www www.lzs-wlkp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-10-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63961036000000 6. Numer KRS 0000137358

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
5) promocji i organizacji wolontariatu;
6) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
12) wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) turystyki i krajoznawstwa;
14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Tomaszewski Przewodniczący TAK

Krzysztof Piasek Zca Przewodniczącego TAK

Bernard Broński Zca Przewodniczącego TAK

Mirosław Durczyński Zca Przewodniczącego TAK

Marzena Skopińska Skarbnik TAK

Eligiusz Wachowiak Sekretarz TAK

Sławomir Gruchała Członek TAK

Lech Janicki Członek TAK

Andrzej Kobylczak Członek TAK

Ignacy Krzewiński Członek TAK

Tadeusz Kulczycki Członek TAK

Bogumił Łączka Członek TAK

Jerzy Nowak Członek TAK

Tadeusz Nowak Członek TAK

Lech Pauliński Członek TAK

Stanisław Ratajczak Członek TAK

Zenon Walczak 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

Grzegorz Wasielewski Przewodniczący TAK

Franciszek Kosicki Zca Przewodniczącego TAK

Jan Śwital Sekretarz TAK

Maciej Brylewski Członek TAK

Edmunt Tetlak Członek TAK
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Dla osiągnięcia celów statutowych jednostka podejmuje następujące 
działania;
-promuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację 
w oparciu o pomoc organów państwowych i samorządowych oraz 
współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i 
organizacjami,
-organizuje zawody sportowe oraz imprezy rekreacyjne, turystyczne i 
krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak 
również bierze udział w imprezach o podobnym charakterze 
organizowanych przez organy samorządowe i państwowe oraz inne 
organizacje i stowarzyszenia,
- propaguje piękno ojczystego kraju, zapoznaje z jego dorobkiem 
kulturalnym oraz współdziała zw zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i 
zabytków kultury,
- wydaje niekomercyjne opracowania promujące kulturę fizyczną i 
turystykę,
-organizuje kursy, szkolenia, konferencje seminaria, kolonie i obozy,
- utrzymuje i wyposaża obiekty sportowe, turystyczne i rekreacyjne oraz 
dostosowuje je do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-organizuje szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz 
sportowców niepełnosprawnych,
współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki 
z instruktorami i organizatorami,
-zgodnie z prawem w ramach działalności statutowej podejmuje inne 
przedsięwzięcia celowe dla rozwoju sportu, rekreacji, rehabilitacji i 
turystyki
- wykonuje poprzez swoje organy i członków prawnych publiczne zadania 
zlecone w zakresie sportu, rekreacji i turystki, promocji i organizacji 
wolontariatu, związanej z realizacją celów statutowych,
-promuje i organizuje rozwój sportu, rekreacji i turystyki,
- przyznaje stypendia uzdolnionym sportowcom

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

SPORT MASOWY
W wielkopolskim środowisku wiejskim i małomiasteczkowym realizacją zadań z zakresu szeroko 
rozumianej kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 
Nasze działania w tym zakresie są wspierane przez uczniowskie kluby sportowe, małe kluby miejskie, 
gminne i powiatowe struktury Z LZS oraz – tam gdzie istnieją – struktury gminne i powiatowe Szkolnego 
Związku Sportowego. Członkowie prawni WZ LZS, wspierani są przez samorządy gminne i powiatowe. 
Wsparcie to odbywa się przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, uczestnicząc z powodzeniem w konkursach 
ofert, realizuje zadania własne samorządu wojewódzkiego. Bardzo ważnym elementem dla realizacji 
tych zadań było zawarcie umów na okres trzech lat, co zapewniło ciągłość prowadzonego procesu 
szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz pozwala na właściwe planowanie kalendarzy imprez i 
racjonalne wykorzystanie otrzymanych środków finansowych oraz skuteczne podejmowanie działań na 
rzecz ich pozyskania z innych źródeł. 
Podstawową działalnością Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS i członków prawnych jest działalność 
ukierunkowana w miarę równomiernie na upowszechnianie, sport wyczynowy, masowy, rekreację i 
turystykę. Dla realizacji tych zadań stworzono rozwiązania systemowe, mające na celu realizację 
różnych aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wsi i małych miasteczek. Formy 
te mają swoje odzwierciedlenie w propozycjach cyklicznych imprez rozgrywanych na szczeblu gminy, 
powiatu i województwa. Spoiwem organizowanych spartakiad zimowych i letnich, zawodów w tenisie 
stołowym, szachach, warcabach, grach zespołowych, biegach przełajowych, jeździectwie, kolarstwie, 
zapasach, podnoszeniu ciężarów, pływania czy lekkiej atletyce jest prowadzone od 1999 roku 
Współzawodnictwo Sportowo Turystyczne Powiatów o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Współzawodnictwo to cieszy się niezmiennie zainteresowaniem uczestników oraz 
samorządów. Świadczy o tym liczba uczestników i zaangażowanie samorządów na rzecz organizacji 
imprez wchodzących w skład współzawodnictwa.  Wielkopolskie Zrzeszenie LZS prowadzi od roku 2006 
do 2017 roku włącznie Współzawodnictwo LZS Młodzieży Szkolnej Szkół Ponad Gimnazjalnych. 
Obejmuje ono kilka najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, dla których organizowane są zawody 
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na szczeblu wojewódzkim. Wyniki z tych wszystkich przeprowadzonych imprez są na bieżąco 
umieszczane na stronie internetowej WZ LZS: lzs-wlkp.pl w zakładce WYNIKI 2017.
W trakcie  2017 roku członkowie prawni Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Wielkopolsce zorganizowali 
ogółem przeszło 3000 różnego rodzaju imprez sportowo – rekreacyjnych, w których udział wzięło ponad 
120 000  uczestników.
PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu wzorem lat ubiegłych ponownie jako operator wojewódzki 
wystąpiło z ofertą realizacji zadania w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać", 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. WZ LZS złożyło wniosek do MSiT dla 11350 
uczestników. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu i zmniejszenia kwoty dofinansowania, programem 
zostało objętych ostatecznie  5860 dzieci z 56 gmin z 178 szkół podstawowych, które pływały na 31 
pływalniach. Nabór uczestników do projektu został przeprowadzony spośród uczniów klas I-III ze 
szczególnym uwzględnieniem tych z nich, którzy nie posiadali umiejętności pływania oraz nie mieli 
braku przeciwskazań do nauki pływania. Nauka pływania odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych 
dla wszystkich chętnych dzieci z klas I-III, bez względu na wiek uczestników. Każda grupa liczyła 
maksymalnie 15 osób i brała udział w 10 lub więcej wyjazdach - każdorazowo po 1-2 godziny lekcyjne, 
razem 20 godzin nauki pływania. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów 
pływania zatrudnionych przez WZ LZS w Poznaniu lub bezpośrednio przez pływalnie. Dzieci dojeżdżały 
jednym środkiem transportu, w którym mieściły się max 3 grupy- jeden przejazd dla max 45 uczniów. 
Wychowawcami odpowiedzialnymi za zbiórkę dzieci oraz bezpieczny przejazd byli nauczyciele ze szkół 
biorących udział w projekcie. Przeprowadzone zajęcia przez instruktorów nauki pływania były zgodne z 
wytycznymi opracowanymi przez MSiT. Odbyły się  4 sprawdziany oceniające postępy w nauce 
pływania: Rybka, Foka, Nurek, Delfinek. Program był finansowany ze środków MSiT, Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego
oraz samorządów lokalnych poszczególnych gmin.
ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY  W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
Nasza działalność prowadzona jest również na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 
Zapobieganiem alienacji ze społeczności lokalnej osób sprawnych inaczej służyć ma min. udział w 
programie „Organizator sportu, dzieci młodzieży w środowisku wiejskim”. W ramach tego programu, 
realizowanego przez wyłonionych organizatorów od 2003 roku prowadzone są przedsięwzięcia 
sportowo-rekreacyjne prowadzone w powiatach a także udział reprezentacji powiatowej we 
Współzawodnictwie Sportowo-Turystycznym Powiatów o Puchar Marszałka. Województwa.  Do zadań 
„Organizatorów …” należy także:
* zwiększanie zasięgu oddziaływania klubów szkolnych i środowiskowych na całą młodzież mieszkającą 
w danym rejonie,
* współpraca z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w zakresie 
organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
* ścisła współpraca z samorządami na terenie działania poszczególnych organizatorów,
* pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,
* organizowanie szkoleń wolontariuszy i animatorów sportu,
* uporządkowanie stanu prawnego oraz koordynacja rejestracji nowych jednostek kultury fizycznej,
* inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.
Niestety program ten został przez MSiT wygaszony w trakcie 2017 roku.
IMPREZY RODZINNE I LZS – OWSKIE
W 2017 roku  organizowaliśmy zadania na podstawie umów zawartych z Krajowym Zrzeszeniem LZS,  
Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Do najważniejszych należały programy:
 Sport dla Wszystkich – 4 imprezy 2500  uczestników
 Aktywny Senior LZS 50+ - 1 grupa 22 uczestników
 Konkurs „Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych 
projektów realizowanych w środowisku wiejskim”– II miejsce UMKS Zryw Wolsztyn „Nie tylko z 
kajakiem na sportowo”
 Sport Wszystkich Dzieci- 1 impreza 221  uczestników

TURYSTYKA 
Działalność turystyczna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu koncentrowała się na organizacji 
rajdów pieszych, rowerowych i motorowych, które były ujęte w Kalendarzu Imprez WZ LZS. Łącznie WZ 
LZS było organizatorem 15 imprez turystycznych o charakterze regionalnym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim, w których  udział wzięło około 1 700 uczestników. Do najważniejszych należały 
organizowane w ramach Współzawodnictwa Turystycznego o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 
W ramach Współzawodnictwa w  roku 2017 przeprowadzono:
1) 07.05.2017 – Kołaczkowo – Międzywojewódzki Kolarsko-Pieszy Rajd Reymontowski – I Etap  
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Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.
2) 10-11.06.2017 – Jaraczewo – Rajd Samochodowy LZS „Ludowiec” – II Etap  Współzawodnictwa 
Turystycznego
Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
3) 10.06.2017 – Boszkowo – Rajd Kolarsko-Pieszy „Witamy Wakacje” – III Etap Współzawodnictwa 
Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego.
4) Do  30.09.2017 –  Powiatowe Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej – IV Etap  
Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.
Powiatowe Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej odbyły się w okresie od kwietnia do września 
2017 roku na terenie 12 powiatów.
5) 30.09.2017 – Oborniki – Objezierze – Rajd Kolarsko- Pieszy „Mickiewiczowskim Szlakiem” – V Etap  
Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.
6) 7.10.2017 – Lusowo gm. Tarnowo Podgórne – Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej 
Mieszkańców Wsi – VI Etap  Współzawodnictwa Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Partnerami w przeprowadzeniu w/w imprez były samorządy gminne i powiatowe oraz członkowie 
prawni WZ LZS - Ludowe Kluby Sportowe i Powiatowe  Zrzeszenia LZS. Partnerzy samorządowi udzielili 
wsparcia finansowego i organizacyjnego, które pozwoliło na przeprowadzenie tych imprez. Członkowie 
prawni Zrzeszenia byli bezpośrednimi w terenie organizatorami tych imprez zabezpieczając wyżywienie, 
obsługę sędziowską i techniczną, często delegując swoich działaczy jako wolontariuszy. Patronat nad 
Współzawodnictwem Turystycznym objęła TVP 3 – oddział Poznań.

Organizowaliśmy także tradycyjne  rajdy samochodowe wchodzące w skład popularnych Mistrzostw 
Okręgu PZMot i Turystycznych Samochodowych Mistrzostw WZ LZS. 
 W 2017 r. zorganizowano 3 rajdy – brało w nich udział 17 kierowców i 18 pilotów reprezentujących 7 
klubów.
•25-26.03.2017 Jaraczewo Nietypowy Rajd Samochodowy „Lodowiec" 
•10-11.06.2017 Jaraczewo Rajd Samochodowy „Ludowiec" 
•7.10.2017 Jaraczewo Jesienny Rajd Samochodowy
W Turystycznych Samochodowych Mistrzostwach WZ LZS tytuły mistrzowskie  zdobyli:
Turyści Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS brali także udział w imprezach ogólnopolskich, organizowanych 
przez Krajowe Zrzeszenie LZS. Największe osiągnięcia uzyskali nasi reprezentanci w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi. Ma to związek z podniesieniem 
poziomu wiedzy i umiejętności naszych turystów, dzięki kilkuletniej organizacji Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi oraz eliminacji powiatowych, organizowanych w 
12 powiatach.
XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej 3-5.11.2017 Zakopane   
Województwo Wielkopolskie – II m Powiat Wolsztyn- II m  Powiat Szamotuły- VII miejsce    
IMPREZY OGÓLNOPOLSKIE
21-22.04.2017  Zaniemyśl - XV Ogólnopolskie Zawody w Chodzie Sportowym – od kilkunastu lat 
jesteśmy współorganizatorem, a od 2015 roku jesteśmy głównym organizatorem imprezy. W ramach 
zawodów przeprowadzono Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn na 20 km . W zawodach udział wzięli 
reprezentanci Polski startujący na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i na Mistrzostwach Świata w 
Moskwie. Uzyskano minima kwalifikacyjne do startu w Mistrzostwach Świata i Europy Seniorów, 
Juniorów a także w Pucharze Świata. Ogólnopolskie chody to Memoriał im. Hieronima Mazurkiewicza. 
Łącznie w imprezie brało udział  143 zawodników reprezentujących 40 klubów.
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w wyniku złożonych ofert otrzymało organizację imprez ogólnopolskich 
rangi Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS.
•3-4.03.2017 Żerków - Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych  - 373 uczestników z terenu 
11 województw i 28 klubów
•03-04.06.2017 Piła - Mistrzostwa Polski Krajowego  Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce – 726 
uczestników z terenu 14 województw i 92 klubów
•8-10.09.2017 Krotoszyn – Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach, styl wolny - 100 
zawodników z trenu 8 województw i 22 klubów 
Reprezentacja naszego województwa z powodzeniem startowała w imprezach ogólnopolskich 
organizowanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS. Najważniejszym  osiągnięciem sportowym są wyniki 
naszej reprezentacji startującej w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Mieszkańców Wsi, gdzie od kilku lat 
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zajmujemy czołowe miejsce. W 2017 roku Igrzyska rozgrywane były w Spale, natomiast klasyfikacja 
końcowa w danym roku nie była prowadzona. Największym sukcesem w 2017 roku jest zdobycie I 
miejsca we Współzawodnictwie Wojewódzkich Zrzeszeń LZS w Mistrzostwach KZ LZS  z bardzo dużą 
przewagą punktową:
1. Wielkopolskie – 1407,50 pkt.
2. Kujawsko-Pomorskie – 965,50 pkt.
3. Lubelskie – 750,00 pkt.
SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
Ważnym celem działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS jest prowadzenie szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim w oparciu o uczniowskie 
kluby sportowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych wśród których, 
dominują te z rolniczym rodowodem oraz ludowe kluby sportowe, których terenem działania jest 
środowisko wiejskie. Program rozwoju sportu wyczynowego realizowany jest przez Ośrodki Szkolenia 
Sportowego Młodzieży LZS oraz Wiodące Ludowe Kluby Sportowe. Zadania te realizowane były w 
ramach programu rządowego prowadzonego i rozliczanego przez Krajowe Zrzeszenie LZS, a finansowane 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do otrzymania OSS i WLKS  brane były pod uwagę  te kluby, które 
w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży mają najlepsze osiągnięcia. Do prowadzenia OSSM 
wymagane było osiągnięcie minimum 100 pkt. W zależności od dyscypliny sportowej. Kwalifikacja 
zawodników i zawodniczek odbywała się wg następujących kryteriów:
-zawodnicy w wieku 15 – 21 lat, posiadający min. III klasę sportową
-w skład OSSM nie mogli być zakwalifikowani uczniowie szkół mistrzostwa sportowego, członkowie 
ośrodków szkolenia olimpijskiego, polskich związków sportowych w przypadku pobierania z tego tytułu 
świadczeń finansowych
-zawodnicy OSSM byli członkami kadr narodowych lub jej bezpośredniego zaplecza.
OSS M LZS 2017 rok:
Krajowe Zrzeszenie LZS zgodnie z umową 1/OSSM LZS/WLP/2017 z dnia 8.06.2017r. powołało niżej 
wymienione    OSSM LZS:
UKS Jedynka Kórnik
KK Tarnovia T.Podgórne
UKS Koźminianka Koźminek
Kolarski Klub Sportowy Gostyń
KLTC Konin
UKS Orkan Środa Wlkp.
LUKS Orkan Września
WMLKS Nadodrze Powodowo
PLKS Gwda Piła
LKS Budowlani Nowy Tomyśl
KS Promień Opalenica
KS Sobieski Pń zap. K
KS Sobieski Pń zap. M
LKS Ceramik Krotoszyn
WLKS 2017 rok:
Na podstawie umowy z Krajowym Zrzeszeniem LZS z dnia 10.04.2017r. działały Wiodące Ludowe Kluby 
Sportowe. Łącznie szkoleniem objętych było  23 WLKS-y w tym 529 zawodniczek i zawodników. Zajęcia 
szkoleniowe prowadziło 58 trenerów lub instruktorów z czego bezpośrednio w WZ LZS zatrudnionych 
było 12. W przeważającej części uczestnikami były dzieci i młodzież do lat 23 z wiejskich lub 
małomiasteczkowych środowisk.
GKS Zamek Gołańcz  podnoszenie ciężarów- 25 zawodników i 4 trenerów
HKS Azymut Mochy  orientacja sportowa - 15 zawodników i 2 trenerów
KKPK Medyk Konin   piłka nożna kobiet- 44 zawodników i 5 trenerów
KS Sobieski Poznań   Sumo – 20 zawodników i 2 trenerów
KS Stella Gniezno  Hokej na trawie – 18 zawodników i 3 trenerów
LKS Maraton Turek   lekka atletyka - 10 zawodników i 3 trenerów
LKS Orkan Ostrzeszów   lekka atletyka - 27 zawodników i 3 trenerów
MLKS Sparta Złotów  Boks – 30 zawodników i 2 trenerów
MLUKS Szperek Antonin  Kolarstwo – 12 zawodników i 2 trenerów
UKS 12 Kalisz  Lekka atletyka – 56 zawodników i 1 trener
UKS Achilles Leszno   Lekka atletyka – 14 zawodników i 3 trenerów
UKS Błyskawica Rokietnica  Kajakarstwo klasyczne – 15 zawodników i 1 trener
UKS Dziewiątka OSRiR Kalisz  Pływanie – 25 zawodników i 2 trenerów
UKS Junior Kębłowo   Unihokej – 30 zawodników i 2 trenerów
UKS Orkan Przeźmierowo  Badminton – 12  zawodników i 2 trenerów
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UKS Samson Kobylin  Sumo – 40 zawodników i 1 trener
U M KS Zryw Wolsztyn  Kajakarstwo klasyczne – 9 zawodników i 1 trener
WKŹ Wolsztyn -  żeglarstwo Żeglarstwo – 20 zawodników i 5 trenerów
ŻLKS Kiekrz Poznań  -  żeglarstwo Żeglarstwo – 25 zawodników i 5 trenerów
KKS Włókniarz 1925 Kalisz - pływanie Pływanie – 22 zawodników i 2 trenerów
KPS Progress Września – piłka plażowa siatkowa M.Piłka plażowa siatkowa mężczyzn – 20 zaw. i 3 
trenerów
UKS Atlas Tarnowo Podgórne  Taekwondo olimpijskie – 20 zawodników i 1 trener
UKS Junior Lipno – judo M. Judo mężczyzn – 20 zawodników i 3 trenerów

Program rozwoju sportu wyczynowego ma charakter długookresowy, co sprzyja prowadzeniu 
systematycznej pracy szkoleniowej. W kategoriach młodzieżowych nasi reprezentanci osiągali i osiągają 
znaczące sukcesy na sportowych arenach Polski, Europy i Świata Jej wymiernym efektem jest udział 
zawodniczek i zawodników Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w zdobyczach punktowych w młodzieżowym 
systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w którym zdobyto:
w 2007 roku - 2 633,15 pkt  przez zawodników 57 klubów 
w 2008 roku - 2 816,67 pkt. przez zawodników 66 klubów
w 2009 roku - 2 939,93 pkt. przez zawodników 63 klubów
w 2010 roku - 3 173,27 pkt. przez zawodników 71 klubów
w 2011 roku - 3 556,06 pkt. przez zawodników 78 klubów 
w 2012 roku - 3 863,55 pkt. przez zawodników 79 klubów 
w 2013 roku - 4 195,35 pkt. przez zawodników  94 klubów
w 2014 roku - 4 517,82 pkt. przez zawodników  86 klubów
w 2015 roku - 4 545,83 pkt. przez zawodników  89 klubów w 35 dyscyplinach
w 2016 roku – 4 565,53pkt. przez zawodników  88 klubów w 36 dyscyplinach
w 2017 roku -  4 822,56 pkt. przez zawodników 88 klubów w 32 dyscyplinach
Szczegółowy wykaz jest prowadzony i zamieszczony na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sportowego.
Utalentowane pod względem sportowym dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w procesie 
szkoleniowym realizowanym w ramach programu  WLKS i OSSM, finansowanych przez MSiT. W klubach 
– członkach prawnych WZ LZS – uczestniczących w programie prowadzone jest profesjonalne szkolenie, 
które przynosi efekty w postaci procentowego udziału Z LZS w systemie sportu dzieci i młodzieży (4 
822,56 pkt zdobyte przez kluby Z LZS to 26,76% dorobku województwa Wielkopolskiego za 2017 r.) oraz 
w postaci medali na najważniejszych zawodach.
STYPENDYŚCI
 Najlepszym zawodnikom WZ LZS w latach 2005 – 2017 ufundowało 151 stypendiów o charakterze 
sportowym lub socjalnym. Wykaz zawodników Zrzeszenia LZS w Poznaniu otrzymujących stypendia 
sportowe w roku szkolnym 2017/2018
1.Borowik Dawid – PLKS GWDA Piła, Lekkoatletyka - w minionym sezonie 2017 zdobył złoty medal w 
Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu na dystansie 300m (z wynikiem 35,37), 
Dwukrotny złoty medalista w Mistrzostwach Polski LZS w Pile w biegu na 400m z wynikiem 49,77 i 
sztafecie 4 x 400m z wynikiem 3:24,42. – Trener : Ignacy Krzewiński
2.Sójka Mikołaj – Klub Kolarski TARNOVIA, Kolarstwo – złoty medalista na Mistrzostwach Polski w 
Pruszkowie na torze w wyścigu drużynowym na dochodzenie, srebrny medalista Mistrzostw Polski w 
Kaliszu na szosie w wyścigu drużynowym na czas – Trener : Piotr Broński
3.Olejniczak Zuzanna – Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”, Kolarstwo – złota medalistka w wyścigu 
indywidualnym na 2 KM podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym w 
Pruszkowie, złoty medal podczas Górskich Szosowych Mistrzostw Polski w Wysowej Zdrój, srebrny 
medal w omnium podczas Ogólnopolskiej Olimiady Młodzieży w kolarstwie torowym w Pruszkowie, na 
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Gyor na Węgrzech zdobyła 11 miejsce w wyścigu ze startu 
wspólnego – Trener : Waldemar Minta
4.Goździewicz Piotr – UKS 12 Kalisz, Lekkoatletyka – złoty medalista Mistrzostw Polski LZS U18 w Pile ( 
kula 5kg – wynik 18.63m ), złoty medalista na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży U18 w Warszawie ( 
kula 5kg – wynik 19,80m ), złoty medalista Mistrzostw Europy U17 Eyof Gyor ( kula 5kg – wynik 19.41m 
) – Trener : Marcin Małecki
5.Warszawski Kornel – Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów, Lekkoatletyka – uczestnik Mistrzostw 
Świata w Nairobi na których zajął 11 miejsce w rzucie dyskiem, dwukrotny srebrny medalista w 
Mistrzostwach Polski OOM w Warszawie w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą – Trener : Antoni Winny
6.Nowacki Marcin – UMKS Zryw Wolsztyn, Kajakarstwo klasyczne – na Mistrzostwach Polski OOM zajął 
pierwsze miejsce K1 na dystansie 500m i trzecie miejsce K2 na dystansie 1000m, także zdobył dwa 
brązowe medale na Pucharze Nadziei Olimpijskich w Racicach na dystansie 1000m K1 i 500m K1 – 
Trener : Marek Szymankiewicz
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

7500

405

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

7.Stasik Martin – LKS „Budowlani Całus’ Nowy Tomyśl, Podnoszenie ciężarów – złoty medalista 
Mistrzostw Polski OOM w Siedlcach, na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 17 zdobył 
wicemistrzostwo – Trener : Jerzy Nowak
8.Przybylak Karolina – UKS Jedynka Kórnik, Kolarstwo – zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski Elity 
w wyścigu drużynowym na dochodzenie, złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorek w wyścigu keirin, 
złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek w wyścigu eliminacyjnym, srebrny medal Mistrzostw Polski 
Juniorek w wyścigu drużynowym na czas, brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek w wyścigu 
medison, brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek Torowych w wyścigu drużynowym na dochodzenie 
– Trener : Robert Taciak
9.Maciejewska Patrycja – UKS Achilles Leszno, Lekkoatletyka – złota medalistka Mistrzostw Polski 
Juniorów w Toruniu w rzucie młotem, na Mistrzostwach Europy Juniorów w Grosseto zajęła 6 miejsce – 
Trener : Hanna Górska
10.Bielawska Klaudia – UKS „Koźminianka”, kolarstwo – na Mistrzostwach Europy Juniorów w Anadii 
zajęła 7 miejsce, podczas Pucharu Polski w Pruszkowie 2 miejsce : 2 KM, 2 miejsce : omnium, 1 miejsce : 
scratch, na Mistrzostwach Polski w Pruszkowie na torze zdobyła 2 miejsce: omnium, 2 miejsce: 2KM i 1 
miejsce : scratch, na Mistrzostwach Polski Gdynia – Krokowa zdobyła 2 miejsce w wyścigu na czas i 2 
miejsce ze startu wspólnego, na Finale PP w Koźminku zajęła 3 miejsce w wyścigu na czas i 1 miejsce ze 
startu w wspólnego, na Mistrzostwach Polski KZ LZS w Pruszkowie na torze zdobyła 1 miejsce : scratch, 
3 miejsce na dystansie 2KM i 6 miejsce w wyścigu eliminacyjnym – Trener : Marianna Chenczke
11.Michalska Olga – Ludowe Zespoły Sportowe Siedlików, Kickboxing – złota medalistka w 
Mistrzostwach Polski seniorów full-contact w Piotrkowie Trybunalskim, na Mistrzostwach Polski w 
Włoszczakowicach zdobyła wicemistrzostwo w light-contact
12.Daszkiewicz Bartosz – KLTC Konin, Kolarstwo – srebrny medal na Mistrzostwach Europy w wyścigu 
olimpijskim, na Mistrzostwach Polski Juniorów zajął 7 miejsce w keirin, także na Mistrzostwach Polski 
juniorów zdobył 4 miejsce w sprincie indywidualnym i 5 miejsce w sprincie olimpijskim – Trener : 
Kazimierz Zajączkowski
13.Jastrzębski Kacper – LKS Orkan Ostrzeszów, Lekkoatletyka – złoty medal na Mistrzostwach Polski 
OOM w Warszawie w 10-boju, srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Toruniu w 7-boju, zdobył 2 
złote medale na Mistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia LZS w biegu na 100m i sztafecie 4 x 100m, w 
Mistrzostwach Wielkopolski Szkolnego Związku Sportowego zajął 3 miejsce na 100m i 2 miejsce w 
sztafecie 4 x 100m – Trener : Edmund Tetlak
14.Komorowska Martyna – KS Promień Opalenica, Podnoszenie ciężarów – na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży zdobyła złoty medal, na Mistrzostwach Europy wywalczyła 5 miejsce – Trener : 
Witold Dziurla
15.Wojtkowski Szymon – LKS Ceramik Krotoszyn, Zapasy styl wolny – zdobył złoty medal na 
Mistrzostwach Polski Kadetów, na Mistrzostwach Europy zajął piąte miejsce – Trener : Lech Pauliński

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

szkolenie dzieci i 
młodzieży uzdolnionej 
sportowo, organizacja 
obozów 
sportowych,udział w 
imprezach sportowo-
turystycznych, organizacja 
powszechnej nauki 
pływania dla dzieci kl.I-III 
na terenie 
woj.wielkopolskiego, 
współpraca z 
nauczycielami szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych w zakresie 
organizacji sportu w 
trakcie i w okresach 
wolnych od nauki, 
organizacji rajdów 
pieszych, rowerowych i 
motorowych.
Program rozwoju sportu 
wyczynowego realizowany 
jest w oparciu o Ośrodki 
Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS oraz 
Wiodące Kluby Sportowe 
LZS.
Działalność prowadzona 
jest również na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych. 
Zapobieganiem alienacji 
ze społeczności lokalnej 
osób sprawnych inaczej 
służyć ma min. udział w 
programie „Organizator 
sportu, dzieci młodzieży w 
środowisku wiejskim”.

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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wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

pozostała działalność 
związana ze sportem, 
poprzez wspólną 
rywalizację, do wzrostu 
poziomu sportowego 
szkolonych zawodników. 
Udział w zawodach 
objętych kalendarzem 
imprez poszczególnych 
dyscyplin, prowadzący do 
uzyskania minimów 
upoważniających.do 
udziału w zawodach rangi 
Mistrzostw Polski, dając 
możliwość bezpośredniej 
walki o medale. Szkolenie 
ma doprowadzić do 
zakwalifikowania się 
najlepszych sportowców 
mieszkańców naszego 
województwa do 
reprezentacji Polski na 
Mistrzostwach Europy i 
Świat.
Działalność 
ukierunkowana w miarę 
równomiernie na 
upowszechnianie, sport 
wyczynowy, masowy, 
rekreację i turystykę. Dla 
realizacji tych zadań 
stworzono rozwiązania 
systemowe, mające na 
celu realizację różnych 
aktywnych form 
spędzania czasu wolnego 
przez mieszkańców wsi i 
małych miasteczek. Formy 
te mają swoje 
odzwierciedlenie w 
propozycjach cyklicznych 
imprez rozgrywanych na 
szczeblu gminy, powiatu i 
województwa. Spoiwem 
organizowanych 
spartakiad zimowych i 
letnich, zawodów w 
tenisie stołowym, 
szachach, warcabach, 
grach zespołowych, 
biegach przełajowych, 
jeździectwie, kolarstwie, 
zapasach, podnoszeniu 
ciężarów, pływania czy 
lekkiej atletyce jest 
prowadzone od 1999 roku.

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

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

realizacja zadań z zakresu 
szeroko rozumianej 
kultury fizycznej w 
środowisku wiejskim i 
małomiasteczkowym, 
promowanie 
prozdrowotnych, 
społecznych, 
wychowawczych i 
edukacyjnych wartości 
sportu, promowanie 
wolontariatu sportowego 
poprzez sport do aktywnej 
postawy obywatelskiej, 
promowanie sportu dla 
wszystkich, pobudzenie i 
integrowanie wszystkich 
środowisk do 
podejmowania inicjatyw 
zwiększających 
uczestnictwo dzieci i 
młodzieży, osób starszych, 
osób niepełnosprawnych 
oraz osób wykluczonych 
społecznie, promowanie 
najlepszych rozwiązań w 
zakresie wykorzystania i 
promowania istniejącej 
bazy sportowej.

85.51.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

szkolenie dzieci i 
młodzieży uzdolnionej 
sportowo, organizacja 
obozów 
sportowych,udział w 
imprezach sportowo-
turystycznych, 
organizacja 
powszechnej nauki 
pływania dla dzieci kl.I-
III na terenie 
woj.wielkopolskiego, 
współpraca z 
nauczycielami szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych w 
zakresie organizacji 
sportu w trakcie i w 
okresach wolnych od 
nauki, organizacji 
rajdów pieszych, 
rowerowych i 
motorowych.
Program rozwoju 
sportu wyczynowego 
realizowany jest w 
oparciu o Ośrodki 
Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS oraz 
Wiodące Kluby 
Sportowe LZS.
Działalność 
prowadzona jest 
również na rzecz dzieci i 
młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych. 
Zapobieganiem 
alienacji ze społeczności 
lokalnej osób 
sprawnych inaczej 
służyć ma min. udział w 
programie „Organizator 
sportu, dzieci młodzieży 
w środowisku 
wiejskim”.

85.51.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

pozostała działalność 
związana ze sportem, 
poprzez wspólną 
rywalizację, do wzrostu 
poziomu sportowego 
szkolonych 
zawodników. Udział w 
zawodach objętych 
kalendarzem imprez 
poszczególnych 
dyscyplin, prowadzący 
do uzyskania minimów 
upoważniających.do 
udziału w zawodach 

93.19.Z
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rangi Mistrzostw Polski, 
dając możliwość 
bezpośredniej walki o 
medale. Szkolenie ma 
doprowadzić do 
zakwalifikowania się 
najlepszych 
sportowców 
mieszkańców naszego 
województwa do 
reprezentacji Polski na 
Mistrzostwach Europy i 
Świat.
Działalność 
ukierunkowana w 
miarę równomiernie na 
upowszechnianie, sport 
wyczynowy, masowy, 
rekreację i turystykę. 
Dla realizacji tych zadań 
stworzono rozwiązania 
systemowe, mające na 
celu realizację różnych 
aktywnych form 
spędzania czasu 
wolnego przez 
mieszkańców wsi i 
małych miasteczek. 
Formy te mają swoje 
odzwierciedlenie w 
propozycjach 
cyklicznych imprez 
rozgrywanych na 
szczeblu gminy, powiatu 
i województwa. 
Spoiwem 
organizowanych 
spartakiad zimowych i 
letnich, zawodów w 
tenisie stołowym, 
szachach, warcabach, 
grach zespołowych, 
biegach przełajowych, 
jeździectwie, 
kolarstwie, zapasach, 
podnoszeniu ciężarów, 
pływania czy lekkiej 
atletyce jest 
prowadzone od 1999 
roku.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

realizacja zadań z 
zakresu szeroko 
rozumianej kultury 
fizycznej w środowisku 
wiejskim i 
małomiasteczkowym, 
promowanie 
prozdrowotnych, 
społecznych, 
wychowawczych i 
edukacyjnych wartości 
sportu, promowanie 
wolontariatu 
sportowego poprzez 
sport do aktywnej 
postawy obywatelskiej, 
promowanie sportu dla 
wszystkich, pobudzenie 
i integrowanie 
wszystkich środowisk 
do podejmowania 
inicjatyw 
zwiększających 
uczestnictwo dzieci i 
młodzieży, osób 
starszych, osób 
niepełnosprawnych 
oraz osób wykluczonych 
społecznie, 
promowanie 
najlepszych rozwiązań 
w zakresie 
wykorzystania i 
promowania istniejącej 
bazy sportowej.

85.51.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 152 903,28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 226 787,94 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 663 105,44 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 8 379,90 zł

e) Pozostałe przychody 254 630,00 zł

0,00 zł

1 518 870,00 zł

1 265 532,48 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 254 630,00 zł

254 630,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 8 379,90 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)

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 48 734,09 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 106 283,49 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 105 490,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 784 402,48 zł
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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 6 481,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -362,34 zł

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

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: 3 069 352,22 zł 106 283,49 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

2 220 306,53 zł 106 283,49 zł

663 467,78 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

185 577,91 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 stypendia sportowe 23 250,00 zł

2 sprzęt sportowy,odżywki 27 457,00 zł

3 opłata trenerska, instruktorska,, techniczna, medyczna, sędziowska 34 226,00 zł

4 transport, udział w zawodach,zgrupowania, wynajem obiektów,puchary 21 350,49 zł

1 WMLKS Nadodrze Powodowo 27 086,40 zł

2 UKS Olimp Duszniki 14 957,36 zł

3 LUKS Orkan Września 6 047,54 zł

4 PZLZS Ostrzeszów 4 790,00 zł

5 UMKS Zryw Wolsztyn 4 483,36 zł

6 LKS Budowlani-Całus 3 443,90 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
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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.)

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)

4,0 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)

3,3 etatów

125,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

7 500,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

158 745,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
405,00 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)

800,00 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

150,00 osób

650,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 520 594,49 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

187 812,49 zł

102 485,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

59 334,00 zł

- inne świadczenia 25 993,49 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 332 782,00 zł

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

520 594,49 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 165 498,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 355 096,49 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

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

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)

3 912,76 zł

30,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

30,00 osób

0,00 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)

135,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 75,00 osób

60,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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

1 Sport i Kultura Fizyczna współzawodnictwo sportowo-
rekreacyjne, szkolenie i 
rozpowszechnianie sportu w 
środowisku wiejskim 
woj.wielkopolskiego oraz udział 
reprezentantów w zawodach 
wojewódzkich i ogólnopolskich

Urząd Marszałkowski 
Woj.Wielkopolskiego

460 000,00 zł

2 Nauka Pływania program powszechnej nauki 
pływania - umiem pływać

Urząd Marszałkowski 
Woj.Wielkopolskiego

80 000,00 zł

3 Międzynarodowe Zawody w 
Chodzie im.H.Mazurkiewicza

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez;-sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej na terenie 
województwa wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski 
Woj.Wielkopolskiego

6 500,00 zł

4 Światowy Dzień Turystyki Organizacja Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki

Urząd Marszałkowski 
Woj.Wielkopolskiego

20 000,00 zł

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

4 640,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Ośrodki Szkolenia 
Sportowego Młodzieży LZS

szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży 
realizowane w ośrodkach 
szkolenia sportowego młodzieży 
lzs

Ministerstwo Sportu i Turystyki 422 855,00 zł

2 Wiodące Ludowe Kluby 
Sportowe

upowszechnianie różnych 
sportów w środowisku wiejskim 
WLKS 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki 152 930,00 zł

3 Organizator sportu dzieci i 
młodzieży

organizacja zawodów, imprez 
sportowych w środowisku 
wiejskim

Ministerstwo Sportu i Turystyki 5 145,00 zł

4 Sport dla Wszystkich Ogólnopolskie masowe imprezy 
lzs pt.sport dla wszystkich- 
imprezy regionalne i 
międzynarodowe, w tym 
wojewódzkie imprezy 
eliminacyjne do finałów 
centralnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki 9 050,00 zł

5 Program umiem pływać projekt powszechnej nauki 
pływania "Umiem Pływać"

Ministerstwo Sportu i Turystyki 912 190,00 zł

6 W poszukiwaniu młodych 
talentów

W poszukiwaniu młodych 
talentów

Ministerstwo Sportu i Tutystyki 15 000,00 zł

7 Aktywny Senior LZS upowszechnianie aktywności 
ruchowej w grupach seniorów 
lzs

Ministerstwo Sportu i Turytstyki 1 700,00 zł
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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

Marzena Skopińska  26.03.2018
Krzysztof Piasek      26.03.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Departament Kontroli UMWW 1

3 Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 1

4 Komisja Rewizyjna WZ LZS 2
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