Gdynia, 8 kwietnia 2013 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST ZA ROK 2012
1.

Nazwa Stowarzyszenia, siedziba, adres, data wpisu w KRS, numer
KRS wraz z numerem REGON , dane dotyczące członków Zarządu
( imię, nazwisko, adres ) oraz określenie celów PSKO
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST

Al. Jana Pawła II 13 D,
81-345 Gdynia
Data wpisu: 14.05.2002
KRS: 0000112518
REGON : 190853181
NIP : 586-19-97-983
Zarząd:

2.

•

Figlerowicz Tomasz - PREZYDENT
•
ul. Błękitna 13, 62-090 Rokietnica

•

Struś Przemysław - V-CE PREZYDENT
•
ul. Modrzewiowa 6;
89-600 Chojnice

•

Lenkowski Arkadiusz - SKARBNIK
•
Połchowo 3
72-400 Kamień Pomorski

•

Komorowski Arkadiusz - SEKRETARZ
•
ul.Koperkowa 4 d /3
81-589 Gdynia

•

Dziekańska Barbara - CZŁONEK ZARZĄDU
•
ul. Królowej Jadwigi 5/9 11-500 Giżycko

Cele stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

Stowarzyszenie reprezentuje i broni interesów członków biorących udział w
regatach w kraju i za granicą, a w szczególności:
•
decyduje o sprawach szkoleniowych, kalendarzu startów, przydziale sprzętu
i podziale środków uzyskanych z funduszy zewnętrznych,
•
wnioskuje skład kadry narodowej, wyłania reprezentację PSKO, wyłania
reprezentacje na MŚ i ME,
•
konsultuje krajowy kalendarz imprez centralnych.
•
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność statutowa na
rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Stowarzyszenia, w
zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
działalności związanej ze sportem, w szczególności polegającej na
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa
polskiego za granicą,
starania o wysoki poziom wyszkolenia zawodników umożliwiający
rywalizację sportową z najlepszymi załogami na świecie,
eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci i młodzieży, elementów
wychowawczych i dbałość o estetykę, godność oraz solidarności swoich
członków,
współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i
integracji środowisk żeglarskich.,
działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci
i młodzieży,
działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol,
papierosy, narkotyki),
prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami
międzynarodowymi,
promocja ekologii i ochrony środowiska,
promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
szczególnie wśród ludzi młodych,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
przygotowywanie i doskonalenie kadry instruktorsko – trenerskiej dla
potrzeb organizowania zajęć, zawodów oraz imprez sportowych.

Cele stowarzyszenia osiągnięte zostaną poprzez:
•
•
•
•

szkolenie i organizowanie regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym,
wymianę doświadczeń z organizacjami tej klasy w innych państwach oraz
współpracę z międzynarodowym stowarzyszeniem tej klasy,
działalność informacyjną i wydawniczą,
ścisłą współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie:
•
programów szkoleniowych i startowych,
•
finansowania przedsięwzięć programowych
•
zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci
i młodzieży,
•
organizację szkoleń, kursów, obozów i zgrupowań.

Stowarzyszenia realizuje cele statutowe prowadząc nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego w zakresie:
•
93.19.z – pozostała działalność związana ze sportem ,
•
93.29.z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
•
94.99.z – działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej
niesklasyfikowana.
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
do rejestru przedsiębiorców

według wpisu

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4.

Odpisy uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu
Uchwała Zarządu nr 1/12 z dnia 23.06.12
w sprawie wystosowania pisma do Nivea Polska, Powołania trenerów
reprezentacji, powierzenia realizacji umowy z Nivea osobom
upoważnionym
Uchwała Zarządu nr 2/12 z dnia 28.07.12
w sprawie powołania skarbnika, powołania osoby zastępującej odwołanego
Prezydenta, zmiany haseł dostępu do strony internetowej, zmiany dostępu
do konta NSKO
Uchwała Zarządu nr 3/12 z dnia 27.07.12
w sprawie powołania na skarbnika NSKO kol. Arkadiusza Lenkowskiego
Uchwała Zarządu nr 4/12 z dnia 15.08.12
w sprawie dokonywania płatności NSKO, złożenie zapytania ofertowego w
celu pozyskania środków finansowych dla NSKO
Uchwała Zarządu nr 5/12 z dnia 27.10.12
w sprawie płatności NSKO wynikających z umów, rozliczeń które muszą
być prowadzone przez konto NSKO, wystosowania pisma do KR w celu
ukarania klubów łamiących zasady programu NBŻ, zwrotu kosztów
podróży służbowych członków zarządu, akceptacji oferty na wydanie
informatora NSKO
Uchwała 2/12 WZC z dnia 04.05.12
w sprawie przyjęcia nowych członków NSKO, zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego, oddalenia wniosku o usunięcie skarbnika,
zatwierdzenia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka NSKO
Sławomirowi Popowiczowi, zatwierdzenia wniosku o odbywani jednego
walnego zebrania w roku, Podwyższenia składki NSKO 100zł dla dorosłego
i 50 zł dla dziecka, terminu i miejsca kolejnego WZC
Uchwała nr 3/12 NWZC z dnia 27.07.12
w sprawie odwołania Prezydenta NSKO Piotra Winkowskiego, odwołania
klubów łamiących zasady regulaminu NBŻ, powołania Komisji Statutowej,
podpisania umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych
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Uchwała nr 4/12 WZC z dnia 14.09.12
w sprawie powołania Prezydenta NSKO, uzupełnienia składu zarządu,
rezygnacji dwóch członków KR, uzupełnienia składu KR, uchwalenia
zmiany nazwy stowarzyszenia na PSKO, uchwalenia nowego statutu,
powołania Komisji Regulaminowej

5. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z
wyodrębnieniem ich źródeł

RODZAJ DZIAŁANOŚCI
Składki członkowskie wpłacone w 2012 roku
Darowizny i dotacje1
Inne przychody statutowe w tym 1% podatku
Działalność statutowa odpłatna
Pozostałe przychody2
Przychody finansowe
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku
poprzedniego 3
RAZEM

SUMA w PLN
26 725,00
1 078 268,16
137 076,24
0,00
20 000,00
74,78
0,00
1 262 144,18

1 dotacja NIVEA
2 sprzedaż środków trwałych
3 nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego (wynik finansowy za 2011 r.) w kwocie
78,88 zł nie zwiększyła przychodów 2012 roku, gdyż została przeksięgowana na konto „fundusz
statutowy”

6. Informację o poniesionych kosztach na:

RODZAJ KOSZTU
realizację celów statutowych dział nieodpłatna
realizacja celów statutowych dział odpłatna
koszty administracyjne
Pozostałe koszty1
Koszty finansowe
Nadwyżka kosztów nad przych. roku
poprzednbiego
RAZEM

SUMA w PLN
180 369,67
0,00
0,00
1 064 680,08
2 510,05
0,00
1 247 559,80

1 koszty projektu NIVEA
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7. Dane o:
•

liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
Zatrudnieni na etatach: brak

•

Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
wynagrodzenia osobowe : 0,00
narzuty na wynagrodzenia : 0,00

•

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia

•

udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z
podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i
warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek,
Stowarzyszenie nie udzieliło w roku 2012 żadnej pożyczki.

•

•

kwotach
banku,
•
stan
zł.
•
stan
•
stan
•
stan

ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
na dzień 31.12.2012 BZ WBK- konto podstawowe 19 372,14
na dzień 31.12.2012 BZ WBK - konto NIVEA - 14.698,74 zł.
na dzień 31.12.2012 BZ WBK - konto OPP - 2.274,42 zł.
na dzień 31.12.2012 - w kasie - 19,98 zł.

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek,
Nie dotyczy
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•

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie,
Nie dotyczy

•

nabytych pozostałych środkach trwałych,

Zakupy w roku 2012: 0,00 zł
•

wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych(stan na dzień 31.12.2012),

Zobowiązania
Aktywa trwałe netto
Aktywa obrotowe

•

19 453,54 zł.
0,00 zł.
44 570,28 zł.

dane o działalności zleconej Stowarzyszenie przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
PSKO ze względu na swoje zadania i cele statutowe współpracuje ściśle z
Polskim Związkiem Żeglarskim.

•
•
•

informację o rozliczeniach Klubu z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych,
Stowarzyszenie nie ma zaległości podatkowych,
Składa CIT-8.

Inne sprawy związane z działalnością w 2012 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorganizowanie zgrupowań Reprezentacji PSKO,
Wydanie informatora,
Reorganizacja strony www,
Wybory prezydenckie,
Zmiany organizacyjne pracy zarządu - regulamin,
Uporządkowanie księgowości Stowarzyszenia,
Uchwalenie nowego statutu,
Powołanie komisji regulaminowej,
Uchwalono zmianę nazwy Stowarzyszenia,
Powołanie na Skarbnika Arkadiusza Lenkowskiego,
Uzupełniono skład zarządu o Barbarę Dziekańska i Pawła Placzke gość,
pomiary sprzętu w Grupie A,
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