SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WUSHU za 2019 rok
Nazwa jednostki : Polski Związek WUSHU
Adres siedziby, biura i do korespondencji : ul Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
Polski Związek WUSHU z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 , został zarejestrowany w
Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
federacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XIII Wydział KRS pod
numerem 0000086373 w dniu 31.01.2002 roku.
Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców , nie
posiada statusu OPP (organizacji pożytku publicznego)Polski Związek WUSHU posiada formę prawną
stowarzyszenia i zaliczony jest do rodzaju organizacji jako Polski Związek Sportowy. Rodzajem
działalności podstawowej Polskiego Związku WUSHU jest : Pozostała działalność związana ze
sportem (PKD 2007 ) 9319Z.
Członkowie Zarządu :
Uchwałą Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Członków Polskiego Związku Wushu
dokonano zmiany składu Zarządu Polskiego Związku Wushu. Zmianę składu Zarządu zgłoszono
do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . W
dniu 20/03/2020 roku nowy skład Zarządu został wpisany przez Sąd do KRS : 0000086373.
Sposobu reprezentacji nie zmieniano.
Aktualnie Polski Związek WUSHU reprezentuje Zarząd w składzie:






Jacek Świątkowski – Prezes Zarządu
Tomasz Czachowski – Wiceprezes Zarządu
Anna Włodarczyk – Skarbnik
Henryk Stanisław Kozakiewicz – Sekretarz Generalny
Rafał Witkowski – Członek Zarządu

Zgodnie ze statutem reprezentacja Zarządu Polski Związek WUSHU jest 2 osobowa łączna: Prezes,
Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik.
Cele statutowe Polskiego Związku WUSHU :

Celem i głównym przedmiotem działalności Polskiego Związku WUSHU jest popularyzacja i
rozwój chińskiego sportu walki Wu Shu, organizacja i realizacja współzawodnictwa
sportowego, nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do współzawodnictwa
sportowego, reprezentowania polskiego sportu Wu Shu w międzynarodowych organizacjach
sportowych, organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
oraz przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym
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Sposoby realizacji celów Polskiego Związku WUSHU :
Wysoki poziom merytoryczny realizowanych projektów oraz profesjonalizm w działaniu
pozwoliły nam współpracować cenionymi partnerami i uzyskać dofinansowanie realizowanych
projektów w części współfinansowanych z budżetu w oparciu o zawarte umowy.
W 2019 roku jednostka uzyskała wpływy z działalności statutowej w wysokości

488 037,42 zł

Przychody z działalności statutowej uzyskane w 2019 roku stanowią:
- przychody z tytułu składek członkowskich (wpływy ze środków własnych)

10100,00

- pozostałe przychody statutowe ze środków własnych

175937,42

Razem wpływy na działalność statutową ze środków własnych

186037,42

- przychody uzyskane z budżetu (dofinansowania) w związku z realizacją umów 302000,00
( w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki 260000,00 zł , dotacja MSiT/DSW 10000,00 oraz z
Urzędu Marszałkowskiego 32000,00 zł )
Ogółem uzyskane wpływy w 2019 roku na działalność statutową 488 037,42 zł
W roku podatkowym 2019 jednostka poniosła wydatki na cele działalności statutowej w wysokości
495 409,25 zł.
Wydatki poniesione na realizację celów działalności statutowej w 2019 roku to:
Wydatki związane z kosztami realizacji zadań statutowych ogółem = 495 49,25 w tym :
- w części finansowanej z budżetu w oparciu o umowy

302000,00 zł

- w części finansowanej ze środków własnych ( ze składek członkowskich oraz
przychodów z działalności statutowej w tym z darowizn otrzymanych od krajowych
osób prawnych )
193409,25 zł
Ponadto jednostka poniosła koszty finansowe w łącznej kwocie

180,54 zł

( w tym : odsetki zapłacone = 178,20 zł i pozostałe koszty /ujemne różnice kursowe = 2,34 zł)
Ogółem poniesione wydatki na cele działalności w 2019 roku= 495589,79 zł
Różnica (wielkość ujemna) pomiędzy wpływami z działalności statutowej uzyskanymi w 2019
roku a poniesionymi wydatkami w 2019 roku wynosi 7552,37 zł i jest to kwota, która w części tj
w kwocie 6468,30 pokryta została z wykorzystania akumulacji funduszu własnego powstałego
z nadwyżki przychodów nad wydatkami z lat ubiegłych oraz w pozostałej części tj. w kwocie
1084,07 zł pokryta zostanie z przychodów lat następnych.
Ogółem wynik finansowy z całokształtu działalności kształtuje się następująco: strata brutto z
całokształtu działalności Polskiego Związku WUSHU za 2019 rok = 7552,37 zł ( tj. z działalności
statutowej )
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Stratę statutową netto za 2019 rok pokryto w częściowo z nadwyżki (akumulacji ) z rozliczenia
wyniku z lat ubiegłych przeznaczonego do wykorzystania na realizację zadań statutowych
Polskiego Związku WUSHU w przyszłych okresach sprawozdawczych a pozostałą kwotę straty w
wysokości 1084,07 zł pokryjemy z przychodów statutowych lat następnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zarząd jest
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego
prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na koniec okresu
obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten okres.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady
rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.
Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, nie
jest organizacją o statusie „OPP”, nie uzyskiwała zatem w 2019 ani w 2018 roku żadnych wpływów z
działalności gospodarczej, nie ponosiła też żadnych wydatków z tego tytułu. Zatem zarówno zysk
brutto jak i zysk netto z działalności operacyjnej (gospodarczej) wynosi 0,00 zł.
W okresie sprawozdawczym jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie wystąpiły też
zabezpieczenia na majątku jednostki. Nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.
Podsumowanie :

Zarząd Polskiego Związku Wushu realizował w 2019 r., działalność związana z realizacją
celów statutowych oraz zawartymi umowami z jednostkami budżetowymi.
Polski Związek WUSHU w 2019r. realizował zadania statutowe w ramach określonych celów
powołania jednostki do funkcjonowania. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Zarządu korzystał z
dotacji (dofinansowania zadań statutowych ) od jednostek budżetowych w oparciu o zawarte
umowy celowe .Wszystkie zakładane cele na 2019 rok zostały zrealizowane w sposób planowy.
Ogólne plany na przyszłość:
Projekty i zadania statutowe zrealizowane w ciągu ostatnich lat były dla Nas cennym
doświadczeniem, źródłem rozwoju, wiedzy i satysfakcji. Z drugiej strony profesjonalne
tworzenie programów i kampanii na światowym poziomie wymagało od Zarządu Polskiego
Związku WUSHU bardzo dużej elastyczności, nakładu pracy wielu osób, które pomagały nam
pro bono oraz ciągłego poszukiwania partnerów (firm, instytucji i specjalistów).
Polski Związek WUSHU (za wyjątkiem 1 etatu Zarządu oraz 1 umowy stałego zlecenia z
trenerem ) nie zatrudnia pracowników na stałe a jego przychody są nieregularne (projektowe,
zależne od dotacji i efektywności pracy starań Zarządu ). Z tego powodu po zakończeniu już
zaplanowanych i zabudżetowanych działań w 2019r., zanim podejmiemy się realizacji kolejnych
projektów, Zarząd Polskiego Związku WUSHU będzie rozważał zmianę dotychczasowej
formuły funkcjonowania – rozbudowania struktury zatrudnienia (po sprawdzeniu możliwości
prawnych i finansowych) lub innej formy czasowego realizowania zadań statutowych i działania
PZ Wushu.
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Na rachunkach bankowych Polskiego Związku WUSHU na dzień 31/12/2019 ulokowano
łączną kwotę 1889,26 zł
Jednostka nie nabywała w 2019r. obligacji, nie obejmowała udziałów ani też nie nabywała akcji
w spółkach prawa handlowego, nie nabyła żadnych nieruchomości w 2019r. ani nie nabyła
pozostałych środków trwałych w 2019r
Na dzień 31.12.2019. aktywa Polskiego Związku WUSHU wynosiły 5903,98 zł
Zobowiązania Polskiego Związku WUSHU na dzień 31/12/2019 wynoszą łącznie 6988,05zł.
Kwotę tę stanowiły:
- zobowiązania wobec budżetu (ZUS i PIT-4)

= 647,00 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowe )

= 6341,05 zł

- zobowiązania pozostale (krótkoterminowe)
Ogółem zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31/12/2019 wynoszą

= 0,00 zł
6988,05 zł

Na dzień 31 grudnia 2019r na jednostce ciążyły zobowiązania podatkowe z tytułu PIT-4 za
12/2019 w kwocie 647 ,00 zł
Polskie Związek WUSHU złożył w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie PIT4R za
2019 rok oraz sprawozdanie finansowe CIT 8 za okres 01.01.2019-31.12.2019 roku.
Warszawa 29.06.2020 r.
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