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Poznań, dnia 6 maja 2013 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 
  

ZA ROK 2012 
ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO  

Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 
 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

 
Sprawozdanie nie stanowi rozliczenia bilansu Związku, ponieważ 

tego dotyczyć będzie protokół kontroli Komisji Rewizyjnej. Tak jak w roku 
poprzednim ma ono jedynie przybliżyć pewne aspekty działań Zarządu, 
zmierzających do naprawy finansów organizacji oraz rozliczyć jego podstawowe 

działania finansowe.  
 
Rok 2012 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego rozpoczął             

z dodatnim bilansem konta wynoszącym: 
 

(plus) 19 006,00 zł. 
 

Powyższa kwota nie była obciążona żadnymi zobowiązaniami.  

 
W dniu 31 grudnia 2012 roku, na koncie Związku znajdowała się kwota: 

 
 (plus) 39 483,23 zł. 

 

Cały rok 2012 był nadal czasem racjonalizacji wydatków, pozwalających utrzymać 
płynność finansową Związku. Priorytetem było utrzymanie kosztów własnych, 
funkcjonowania Zarządu, na poziomie z roku 2010 i 2011. Należy jednak dodać, 

że wraz z początkiem roku 2012 pojawiły się nowe koszty stałe, co było związane z 
wprowadzeniem przez WSS w Poznaniu opłaty za prowadzenie obsługi księgowej 

przez Biuro Obsługi Związków Sportowych.  
 
I.  Koszty funkcjonowania Zarządu i Biura WZSS. 

 
W roku 2012 na odpłatne wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę:  

 

1 278,77 zł. 
 

Rozliczenie tej kwoty znajduje się w poniższych tabelach: 
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Lp. 
Koszty delegacji służbowych w podziale na przyczynę 
ich wydania. 

suma 

wypłaconych 
delegacji 

1 
Egzamin Patentowy – dojazd do miejsca odbywania się 
egzaminu 287,51 zł 

2 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZSS w Bydgoszczy 
486,44 zł 

4 Szkolenie trenerów we Wrocławiu 
317,60 zł 

3 
Inne (koszt własny Zarządu WZSS): 
- uczestnictwo przedstawiciela Zarządu w obchodach               
XV-lecia KSS LOK VIS w Gostyniu.  

187,22 zł 
 

Lp. 
imię i nazwisko 
korzystającego 

z delegacji 

cel wyjazdu 
suma wypłaconych 

delegacji 

1 Tomasz Pawlak Gostyń - XV-lecie 187,22 zł 

2 Stanisław Majtas zjazd PZSS 287,52 zł 

3 Andrzej Cepa zjazd PZSS 198,92 zł 

4 Tomasz Pawlak Egz. Patentowy 178,86 zł 

5 Tomasz Pawlak Egz. Patentowy 108,65 zł 

6 Andrzej Cepa Kurs trenerski 317,60 zł 

RAZEM:   1 278,77 zł 
 

Lp. 
Koszty delegacji służbowych w podziale osoby z nich 

korzystające 

suma 
wypłaconych 

delegacji 

1 Tomasz Pawlak 474,73 zł 

2 Stanisław Majtas 287,52 zł 

3 Andrzej Cepa 516,52 zł 
 

Jak wynika z powyższych tabel, część kosztów delegacji służbowych w roku 2012 

była bezpośrednio powiązana z przejazdem na egzamin patentowy, co oznacza, że 
środki finansowe na ich opłacenie, pochodziły z przychodu, za ten egzamin.             
Tak więc kosztem własnym Zarządu WZSS były tylko dwie delegacje na kwotę: 

 
991,26 zł. 

 

co stanowi wzrost wydatków w tym zakresie w porównaniu do roku poprzedniego           
o kwotę: 
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(plus) 456,35 zł. 
 

Łączny koszt związany z opłatami za telefony komórkowe, telefon 

stacjonarny oraz utrzymanie witryny internetowej w roku 2012 uległ spadkowi        
o kwotę 46,10 zł. Ze służbowych telefonów komórkowych w roku 2012 korzystały 
te same osoby co w roku poprzednim, czyli: 

 
Wiceprezes Urzędujący –  Mateusz Dziubek 

Sekretarz Zarządu –  Andrzej Cepa 
Skarbnik –  Dawid Migała 
 

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków we wskazanych obszarach                 
w ujęciu porównawczym do roku 2012: 

 

 rok 2011 rok 2012 PORÓWNANIE 

Internet 584,25 584,25 zł  0,00 zł 

telefony ERA 2 219,55 zł 2 183,42 zł plus -36,13 zł 

telefony NETIA 1 048,36 zł 1 038,39 zł minus -9,97 zł 
    

koszty ogółem: 3 852,19 zł 3 806,06 zł minus -46,10 zł 
     

średnia rok  321,01 zł 317,17 zł minus  -3,84 zł 
    

tylko telefony 3 267,91 zł 3 221,81 zł minus -46,10 zł 

średnia telefony 272,33 zł 268,48 zł minus -3,84 zł 
    

średnia ERA 184,96 zł 181,95 zł minus -3,01 zł 

średnia NETIA 87,36 zł 86,53 zł minus -0,83 zł 

 
Powyższe porównanie wskazuje jednoznacznie, że koszty użytkowania 

telefonów  i utrzymania witryny internetowej pozostały praktycznie na tym samym 
poziomie co w roku 2011. Spadek tych opłat w roku 2011 w stosunku do roku 

2010 był spowodowany przede wszystkim zmianami umów z NETIĄ i Polska 
Telefonią Cyfrową (ERA obecnie T-Mobile) 

 

Podstawowa różnicą w wydatkach Zarządu WZSS w roku 2012                       
w stosunku do lat poprzednich, było wprowadzenie miesięcznej opłaty                         
za korzystanie z usług księgowych Biura Obsługi Związków Sportowych WSS                  

w Poznaniu. Miesięczna kwota obciążenia wynosiła 178,66 zł, co rocznie obciążyło 
Związek na kwotę: 

 
2 143,92 zł. 

 

Alternatywą dla tej sytuacji było poszukanie przez Zarząd Związku innego biura 
rachunkowego. Jednak po przeprowadzonej analizie okazało się, że koszty 

wynajęcia zewnętrznego podmiotu będą o wiele wyższe, a poza tym, operacja 
przekazania spraw finansowych Związku do innego podmiotu byłaby obarczona 
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wieloma problemami związanymi ze sprawami majątkowymi, chociażby 
związanymi z amortyzacją środków trwałych. Koszty kompleksowej obsługi 
Związku przez inny podmiot niż BOZS WSS mogłyby być co najmniej dwukrotnie 

wyższe. 
 

Tak przedstawiały się podstawowe koszty funkcjonowania Zarządu 

Związku w roku 2012. Pozostałe koszty to faktury 
 

 za udostępnienie pomieszczeń SKS „Dwór Grunwaldzki” na zebrania 
Zarządu, ogółem 1 000,00 zł; 

 za przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS               
w dniu 9 maja 2012 roku, dla WTS TARCZA`96, ogółem 300,00 zł. 

 
Pozostałe koszty Zarządu były związane z funkcjonowaniem Biura: 
 

 opłata pocztowa za przesyłki, ogółem 371,88 zł; 

 koszty zakupu kwiatów oraz okolicznościowej tabliczki dla klubu KSS LOK 

VIS w Gostyniu – łącznie 302,16 zł; 
 

a także z realizacją założeń preliminarza wydatków: 
 

 opłaty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem przedstawicieli Związku 
na szkoleniu trenerów we Wrocławiu (zgodnie z planowanym wydatkiem               

w preliminarzu) 257,00 zł. 
 

Dane zawarte powyżej można ująć w następującej tabeli; 

 

kategoria wydatku rok 2011 rok 2012 spadek / wzrost 

telefony / Internet 3 852,16 zł 3 806,06 zł minus -46,10 zł 

koszty zebrań / walnego 900,00 zł 1 300,00 zł plus 400,00 zł 

koszty Biura WZSS 
(materiały, kwiaty, itp.) 398,00 zł 302,16 zł minus -95,84 zł 

koszty Biura WZSS (poczta 
koszty przesyłki) 73,05 zł 371,88 zł plus 298,83 zł 

koszty Biura WZSS (opłata 
BOZS)  2 143,92 zł plus 2 143,92 zł 

koszty Biura WZSS (kurs 
trenerski)  257,00 zł plus 257,00 zł 

koszty Biura WZSS 
(delegacje) 534,91 zł 991,26 zł plus 456,35 zł 

koszty Biura WZSS - 
razem 1 005,96 zł 4 066,22 zł plus 3 060,26 zł 

RAZEM: 5 758,12 zł 9 172,28 zł plus 3 414,16 zł 
    

średni koszt funkcjonowania 
na jeden miesiąc 

479,84 zł 764,36 zł plus 284,51 zł 
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Średni koszt miesięcznego funkcjonowania Zarządu Związku, obejmujący obszary 
wymienione w powyższej tabeli, w roku 2012 był wyższy od kosztów osiągniętych           

w roku 2011 o 284,51 zł. Pamiętając o tym, że w roku 2011 nie funkcjonowała 
opłata za BOZS WSS, wzrost średniej miesięcznej kwoty funkcjonowania Zarządu 
Związku wynosi 105,58 zł. 

 
Na oszacowany wzrost przede wszystkim miały wpływ następujące czynniki: 

 

 zwiększona liczba przesyłek pocztowych z uwagi na potrzebę zwołania 

dwóch Walnych Zebrań Delegatów naszego Związku; 

 wystawienie większej ilości delegacji na podróże służbowe, co było związane 

ze zdarzeniami na które Zarząd nie miał bezpośredniego wpływu 
(uroczystości rocznicowe członka zwyczajnego, zwołanie Nadzwyczajnego 
Zebrania Delegatów PZSS); 

 wprowadzenie opłaty za prowadzenie usług księgowych przez BOZS WSS             
w Poznaniu. 

 
Łączne koszty funkcjonowania Zarządu i Biura Związku przez całą kadencję 

przedstawia poniższa tabela.  
 

rok 
łączny koszt 

funkcjonowania 

średni miesięczny 
koszt 

funkcjonowania 

rok 2009 7 949,75 zł 662,48 zł 

rok 2010 5 286,52 zł 440,54 zł 

rok 2011 5 758,12 zł 479,84 zł 

rok 2012 9 172,28 zł 764,36 zł 
 

łączny koszt funkcjonowania 

za całą kadencję  28 166,67 zł 

  

średni roczny koszt 
funkcjonowania przez całą 

kadencję  7 041,67 zł 
średni miesięczny koszt 

funkcjonowania przez całą 
kadencję 586,81 zł 

 
II.  Składki członkowskie WZSS. 

 
Podstawowym źródłem finansowym Związku są składki 

członkowskie. Sprawę składek reguluje Regulamin składek i innych opłat 
członkowskich WZSS w Poznaniu, przyjęty uchwałą na Walnym Zebraniu 
Delegatów, odbywającym się w dniu 19 listopada. Jego funkcjonowanie                       

w niezmienionej formie zatwierdzono także podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów w dniu 14 marca 2009 roku.  
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Zaległości z roku 2011, podane w ostatnim sprawozdaniu wynosiły: 

 

2 100,00 zł  
doliczając zaległości KS GŁOMNIA Krajenka – 3 150,00 zł. 

 

Zaległości składkowe za rok 2012 wynoszą  
 

4 550,00 zł. 
 

Poniższa tabela obrazuje stan opłacania składek członkowskich za rok 2012,            

przez członków zwyczajnych Związku: 
 

  
zaległość 

składka za 
2012 

pełna 
należność 
dla WZSS 

dokonane 
wpłaty 

saldo 

1 KS „MAGNUM” 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

2 KSS LOK „BURSZTYN”,  
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

3 MKS „KALIBER”,  
 

400,00 zł 400,00 zł 200,00 zł -200,00 zł 

4 MKS „DIANA”,  
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

5 SS „BELLONA”,  
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

6 SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 
 

-800,00 zł 

7 SKS „INTER CONNENTAL” 
 

400,00 zł 400,00 zł 
 

-400,00 zł 

8 TS „OLIMPIA” Poznań 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

9 UKS „KOPERNIK” Konin 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 
 

-800,00 zł 

10 UKS „SPARTAKUS” Biedrusko 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

11 UKS „TARCZA” Piła 
 

400,00 zł 400,00 zł 350,00 zł -50,00 zł 

12 MKS LOK „BASZTA” 500,00 zł 400,00 zł 900,00 zł 
 

-900,00 zł 

13 UKS „DELFIN” 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

14 UKS LOK „LESNA” 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 
 

-800,00 zł 

15 BK w Rawiczu 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

16 KSS LOK VIS Gostyń 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

17 KS LOK GILZA Pleszew 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

18 RKS BOCK Rawicz 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

19 KBS w Margoninie 
 

400,00 zł 400,00 zł 
 

-400,00 zł 

20 MKS MUSZKIET Wieleń 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 600,00 zł -200,00 zł 

21 SSS KBS w Śremie 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

22 KŻR LOK "WIARUS" Oborniki 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

23 PKS Piła 
 

800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 
 

24 ESA SC  
 

800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 
 

25 Kaliskie BSK 
 

800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 
 

26 BK Budzyń 
 

800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 
 

27 KBS Borek Wlkp. 
 

800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 
 

28 Wielkopolski KS „GRUNWALD” 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

29 WTS „TARCZA 96” 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

30 Wojskowy KS „GRUNWALD” 
 

400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 
 

31 KS "GŁOMIA" Krajenka 1 050,00 zł 
 

1 050,00 zł 1 050,00 zł 
 

RAZEM: 3 150,00 zł 14 000,00 zł 17 150,00 zł 12 600,00 zł -4 550,00 zł 

32 LOZS 
 

2 600,00 zł 2 600,00 zł 2 600,00 zł 
 

RAZEM: 3 150,00 zł 16 600,00 zł 19 750,00 zł 15 200,00 zł -4 550,00 zł 
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Kwota należnej składki członkowskiej WZSS od członków zwyczajnych Związku             
w roku 2012, razem z zaległościami z lat poprzednich wynosiła: 

 
19 750,00 zł 

 

W roku 2012 zebrano od członków zwyczajnych w ramach składki członkowskiej 
kwotę: 

 
12 600,00 zł 

 

co oznacza, że zaległości składkowe na rok 2013 wynoszą: 
 

4 550,00 zł. 

 
W stosunku do roku poprzedniego, zaległość składkowa wzrosła o 1 400,00 zł.  

 
Należy odnotować fakt wpłaty zaległości KS „GŁOMIA” Krajenka. Klub ten został 
usunięty ze Związku na podstawie: 

 
Uchwały nr 9 / 2011 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Poznaniu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustania 
członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 
Klubu Strzeleckiego „GŁOMIA” przy Gimnazjum w Krajence. 
 

Wyrównanie zaległości składkowych tego podmiotu nastąpiło w dniu 24 grudnia 
2012 roku, co ostatecznie załatwia wszystkie sprawy członkowskie tego podmiotu 

w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego. 
 

W roku 2013 odnotowano wpływy na konto WZSS w Poznaniu dwóch zaległości 
składkowych: 
 

 w dniu 4 stycznia 2013 roku – kwota 900,00 zł od MKS LOK „BASZTA” 
Ostrzeszów; 

 w dniu 4 stycznia 2013 roku – kwota 200,00 zł od MKS „KALIBER” Gniezno. 
 

Powyższe wpłaty zredukowały podaną powyżej kwotę zaległości składkowych                 
do poziomu 3 450,00 zł. 

 
Ściągalność składek w poszczególnych latach minionej kadencji władz Związku,             
a także strukturę powstawania zaległości, obrazuje poniższa tabela 
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kwota należnych 
składek dla WZSS 

w latach  
2009 - 2012 

zebrana kwota  

z tytułu wpłat 
składek od 

członków 
zwyczajnych 

powstała zaległość 

rok 2009 14 400,00 zł 14 400,00 zł 
 

0,00 zł 

rok 2010 10 800,00 zł 10 700,00 zł minus -100,00 zł 

rok 2011 12 600,00 zł 11 000,00 zł minus -1 600,00 zł 

rok 2012 16 600,00 zł 13 750,00 zł minus -2 850,00 zł 

 RAZEM: 54 400,00 zł 49 850,00 zł minus -4 550,00 zł 

 
Jak wynika z przedstawionych danych, praktycznie na zero rozliczony jest jedynie 

rok 2009. zaległość powstała w roku 2010 (- 100,00 zł.) także jest już rozliczona 
wpłatą MKS „BASZTA”, o której jest mowa powyżej. Przedmiotowa wplata z roku 
2013, powoduje następujące zmiany w powyższej tabeli: 

 

 

kwota należnych 

składek dla WZSS 
w latach  

2009 - 2012 

zebrana kwota  
z tytułu wpłat 

składek od 

członków 
zwyczajnych 

powstała zaległość 

rok 2009 14 400,00 zł 14 400,00 zł 
 

0,00 zł 

rok 2010 10 800,00 zł 10 800,00 zł 
 

0,00 zł 

rok 2011 12 600,00 zł 11 400,00 zł minus -1 200,00 zł 

rok 2012 16 600,00 zł 14 350,00 zł minus -2 250,00 zł 

 RAZEM: 54 400,00 zł 50 950,00 zł minus -3 450,00 zł 

 
Ogółem z tytułu składek członkowskich i opłaty wpisowe, do kasy WZSS                        

w ubiegłej kadencji władz powinna wpłynąć kwota 54 400,00 zł. Kwota którą 
zebrano wynosi 49 850,00 zł – po doliczeniu wpłat z roku 2013. Tak więc 

ściągalność składek członkowskich w latach 2009 – 2012 wynosi 91,64%. 
 
III.  Dotacja PZSS na statutową działalność 

związków wojewódzkich. 
 

Rok 2012 był pierwszym rokiem tej kadencji władz WZSS w którym 

dysponent środków finansowych z których pokrywano przedmiotową dotację, 
zlikwidował ją. Dotacja ta była bezpośrednio powiązana z wpływem na konto PZSS 

składki od osób fizycznym. Po nowelizacjach przepisów wewnętrznych PZSS, 
wymuszonych zmianami ustawowymi, zlikwidowano tę składkę, co stało się 
bezpośrednią przyczyną pozbawienia związków wojewódzkich tej dotacji.  
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Pozyskiwanie przedmiotowej dotacji w całej kadencji 2009 – 2012 przez 
WZSS przedstawiają poniższe dane z podziałem na środki WZSS i LOZS: 
 

 
łącznie WZSS LOZS 

zaległość z lat 2007 - 2008 19 900,00 zł 11 175,00 zł 8 725,00 zł 

rok 2009 10 625,00 zł 6 125,00 zł 4 500,00 zł 

rok 2010 18 925,00 zł 9 965,00 zł 8 960,00 zł 

 rok 2011 10 820,00 zł 7 316,00 zł 3 504,00 zł 

dotacja w kadencji 2009 - 2012 40 370,00 zł 23 406,00 zł 16 964,00 zł 

łącznie z zaległością z lat 2007 - 2008 60 270,00 zł 34 581,00 zł 25 689,00 zł 

 

Przeznaczenie środków finansowych pochodzących z dotacji na cele statutowe w 
okresie całej kadencji 2009 – 2012 przedstawia poniższa tabela: 
 

WZSS Komputer mobilny ASUS N61VG – JX025V - 2 zestawy 5 680,00 zł 

WZSS Drukarka wielofunkcyjna LFF PHILIPS 6020 495,00 zł 

LOZS Program graficzny CORELLDRAW X3 PL 950,00 zł 

LOZS Kalibromierz K – 4 ; 12 sztuk 2 574,96 zł 

LOZS Tarcze: Psp, ksp, ppn 17*17 rzutki strzeleckie 4 831,84 zł 

WZSS Trenażer strzelecki SCATT USB PRO - 2 zestawy 9 000,00 zł 

WZSS Komputer mobilny SAMSUNG NF 310 - 2 zestawy 2 800,00 zł 

LOZS Drukarka wielofunkcyjna LEXMARK PRO-205 770,00 zł 

LOZS Kamizelka: Sędzia PZSS – 10 szt. 920,00 zł 

WZSS spodnie strzeleckie EMM 1 800,00 zł 

WZSS Projekt remontu strzelnicy sportowej w Poznaniu - LIZAWKA 5 500,01 zł 

WZSS blacha na rozbudowę zadaszenia i przechwytywaczy– strzelnica Klubu VIS Gostyń 1 500,25 zł 

RAZEM  ZAKUPY SPRZĘTU 36 822,06 zł 

LOZS Dotacja przekazana gotówką dla LOZS 7 000,00 zł 

RAZEM  Z  PRZEKAZANIEM  GOTÓWKI 43 822,06 zł 

Kwota uzyskanych dotacji 40 370,00 zł 

Kwota dopłacona do zakupów ze środków własnych WZSS 3 452,06 zł 

środki finansowe zużyte z dotacji przez WZSS 26 775,26 zł 

środki finansowe zużyte z dotacji przez LOZS 17 046,80 zł 

 
Należy jeszcze dodać, że kwota 19 900,00 zł pozyskana na początku roku 2009, 
pochodziła z nierozliczonych składek członkowskich od osób fizycznych za lata 

2007 i 2008. Kwota nie podlegała pod rozliczenie wynikające z Uchwały nr 18 
Zarządu PZSS. Dlatego nie podlegała przedstawionemu powyżej rozliczeniu. Część 
tej kwoty w wysokości 8 725,00 zł była ponadto wypracowana przez LOZS                      

i podlegała przekazaniu do tego związku. Pozostała kwota uzupełniła niedobory         
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w kasie WZSS i pozwoliła na opłacenie zaległości powstałych w poprzedniej 
kadencji. 
 

IV.  Egzaminy Patentowe. 
 
Następną formą zdobycia funduszy na działalność statutową WZSS 

w roku 2012 były Egzaminy Patentowe. Poniższa tabela przedstawia strukturę 
przychodu i kosztów związanych z egzaminami, których organizatorem był WZSS. 

 

EGZAMIN PATENTOWY 
wpływ na 

konto WZSS 

kwota 

kosztów za 
organizację 

dochód 

Związku 

Egzamin nr 0480/WLK - 03.03.2012 - Poznań 4 325,00 zł     

SKS Dwór Grunwaldzki   400,00 zł   

MKS Diana   400,00 zł   

umowy o dzieło   1 648,00 zł   

opłata Urząd Skarbowy   277,00 zł   

łącznie koszty    2 725,00 zł 1 600,00 zł 
        

Egzamin nr 0490/WLK - 26.05.2012 - Gostyń 4 000,00 zł     

      4 000,00 zł 
        

Egzamin nr 0501/WLK - 29.09.2012 - Gostyń 6 400,00 zł     

Delegacja Tomasz Pawlak   178,86 zł   

łącznie koszty     178,86 zł 6 221,14 zł 
        

Egzamin nr 0504/WLK - 06.10.2012 - Poznań 2 100,00 zł     

Delegacja Tomasz Pawlak   108,65 zł   

umowy o dzieło   1 284,00 zł   

opłata Urząd Skarbowy   216,00 zł   

łącznie koszty     1 608,65 zł 491,35 zł 
        

Egzamin nr 0516/WLK - 01.12.2012 - Gostyń 5 600,00 zł     

      5 600,00 zł 
    

Egzaminy w roku 2012 22 425,00 zł 4 512,51 zł 17 912,49 zł 

Egzaminy w roku 2011 16 925,00 zł 5 129,62 zł 11 795,38 zł 
    

Stosunek 2012 do 2011 5 500,00 zł -617,11 zł 6 117,11 zł 

 
W roku 2012 WZSS wypracował dzięki Egzaminom Patentowym kwotę: 

 
17 912,49 zł 

 

Strukturę wpływów z Egzaminów Patentowych przeprowadzonych w okresie całej 
kadencji 2009 – 2012, obrazuje poniższa tabela: 
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L.p. rok wpływy z PZSS koszty dochód WZSS 

1. 2009 2 600,00 zł 492,23 zł 2 107,77 zł 

2. 2010 5 500,00 zł 1 067,16 zł 4 432,84 zł 

3. 2011 16 925,00 zł 5 129,62 zł 11 795,38 zł 

4. 2012 22 425,00 zł 4 512,51 zł 17 912,49 zł 

RAZEM: 47 450,00 zł 11 201,52 zł 36 248,48 zł 

 
Jak wynika z powyższych danych, dzięki Egzaminom Patentowym, WZSS                     

w przeciągu całej kadencji pozyskał kwotę 36 248,48 zł. 
 

V.  Środki finansowe pochodzące z dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego, wynikające z punktów 
uzyskanych we współzawodnictwie dzieci                

i młodzieży. 
 

Ważnym aspektem dla działalności Związku są także środki 
finansowe pozyskiwane z Urzędu Marszałkowskiego, pochodzące z punktów 
zdobytych przez Kluby WZSS w ramach rywalizacji dzieci i młodzieży. W roku 

2012 Związek dysponował z tego tytułu kwotą: 
 

17 359,00 zł 

 
Kwoty dofinansowania pozyskiwane z tego tytułu do roku 2011 corocznie malały. 

Obrazuje to następująca tabela, zawierająca dane z całej kadencji 2009 – 2012: 
 

rok 
ilość 
pkt. 

kwota 
dotacji 

stosunek  
rok 

2012/2011 

stosunek  
rok 

2012/2010 

stosunek 
rok 

2012/2009 

2012 381 17 359,00 zł 

plus 
4 780,00 zł 

minus 
-1 609,00 zł 

minus 
-7 473,00 zł 

2011 296,5 12 579,00 zł 

2010 457 18 968,00 zł 

2009 577,5 24 832,00 zł 

      spadek poziomu dofinasowania 

wyrażony w procentach 

plus 
38,00% 

minus 
-8,48% 

minus 
-30,09% 

      spadek ilości rozliczanych 
punktów 

plus 

84,5 

minus 

-76 

minus 

-196,5 

      spadek ilości rozliczanych 
punktów procentowo 

plus 
28,50% 

minus 
-16,63% 

minus 
-34,03% 
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Powyższe dane jasno wskazują, że spadek ilości środków finansowych z tytułu 
zdobywanych punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży jest znaczny.                
W stosunku do roku 2009, Związek w roku 2011 dysponował o połowę mniejszą 

kwotą pieniędzy. Na powyższy fakt ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim                 
z punktowanych kategorii wypadły konkurencje strzeleckie ruchomej tarczy,                
co spowodowało znaczny spadek ilości zdobywanych punktów, szczególnie przez 

SKS INTER CONTINENTAL w Pile. Przez wiele lat głównym trzonem Związku                
był także MKS DIANA Poznań. Klub ten uzyskiwał bardzo wysokie wyniki                       

w strzelaniach śrutowych. O ile nie możemy już liczyć na wyniki związane                      
z ruchomą tarczą, to w strzelaniach z broni gładkolufowej nadal kluby zrzeszone            
w WZSS mają pewną rezerwę możliwości. Z roku na rok odbudowuje się potencjał 

MKS DIANA Poznań, ponadto dwa kluby KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu                          
i RKS BOCK w Rawiczu, stanowią siłę strzelań śrutowych naszego województwa. 
Szczególnie wyróżnia się tutaj RKS BOCK w Rawiczu, który jest dzisiaj klubem 

wielu kadrowiczów naszego kraju. Ponadto w pozostałych dyscyplinach 
strzeleckich, bardzo silną kadrę zawodniczą posiada UKS LOK LESNA w Lesznie, 

UKS SPARTAKUS I DELFIN w Biedrusku, czy wymieniany już KSS LOK 
BURSZTYN w Kaliszu. Nie można także zapomnieć o WKS GRUNWALD                         
w Poznaniu, klubie posiadającym duże rezerwy możliwości. W roku 2012 

tendencja spadkowa została odwrócona, dzięki lepszemu wynikowi klubów 
wielkopolskich w roku 2011. Kwota zdobytej dotacji to 17 359,00 zł. Ilość 

zdobytych punktów przez kluby WZSS w roku 2011 to 368. Kwota dotacji jest 
zwiększona o sumę 2 639,00 zł, pochodzącą z punktów przekazanych                         
do rozliczenia przez Związek przez SKS INTER CONTINENTAL w Pile, TS OLIMPIA 

w Poznaniu i KSS przy POR LOK w Poznaniu. Rok 2012 nie przyniósł dalszej 
poprawy sytuacji w zakresie zdobywanych punktów. Jest to związane                  
ze zmianą przepisów dotyczącą rozgrywek dzieci i młodzieży, gdzie przede 

wszystkim dokonano nowej rejonizacji, która spowodowała, że znaleźliśmy się                 
w jednym regionie z WKS ŚLĄSK Wrocław w rozgrywkach najmłodszej grupy 

wiekowej. W roku 2013 do dyspozycji Związku z tego tytułu pozostanie kwota 
15 266,00 zł. Na tę kwotę składają się: 
 

 dotacja uzyskana przez Związek za 290 pkt – 11 020,00 zł; 

 środki przekazane do rozliczenia przez SKS I-CE Piła – 17 pkt – 3 281,00 zł; 

 środki po zdobyczy punktowej rozwiązanej Sekcji Strzeleckiej TS OLIMPIA w 

Poznaniu – 5 pkt – 965,00 zł. 
 
Środki finansowe za zdobyte punkty w roku 2012 wyniosły 17 359,00 zł. Zgodnie             

z przyjętym preliminarzem wydatków kwota ta została podzielona pomiędzy 
następujące pozycje:  

 

 część I – Kalendarz imprez – Etap wojewódzki Ogólnopolskiej Gimnazjady 
Strzeleckiej – 859,00 zł; oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 
500,00 zł; razem 1 359,00 zł; 
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 część II - Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów 
zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności- przelew) – 
zgrupowania szkoleniowe przed OOM – 6 000,00 zł. 

 część V - zakupy sprzętu sportowego, paliwa, leków i odżywek - Sprzęt 

strzelecki w tym broń pneumatyczna i kulowa – dofinansowanie zakupów 
klubowych – 10 000,00 zł. 

 
Dofinansowanie Etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej nie 
doszło do skutku z uwagi na wycofanie się z finansowania tej imprezy przez 

Kuratorium Oświaty. Nie finansowano również drugiej imprezy, 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Stało się tak gdyż przewidziane na ten 

cel środki finansowe były przeznaczone dla Klubu Strzelectwa Sportowego LOK 
przy ZR LOK w Poznaniu. Klub ten nie zwrócił się o przekazanie tych środków lub 
rozliczenie wydatków poniesionych na tę imprezę. 

 
Spośród środków pozyskanych przez WZSS za punkty, kwota 6 000,00 zł została 

przeznaczona do dyspozycji Trenera Koordynatora kadry Wojewódzkiej Strzelectwa 
i była przewidziana na wsparcie akcji szkoleniowych i zgrupowań. Wydatkowano     
ją w całości, w czasie obozu letniego kadry wojewódzkiej w Ustce.  

 
Z części V preliminarza wydatków zakupiono za kwotę 1 500,00 zł śrut do broni 
pneumatycznej z przeznaczeniem do bezpośredniego zużycia przez SKS Inter-

Continental w Pile  
 

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 24 /2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie 
nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków 
WZSS na rok 2012, dokonano zakupu: 

 

 dwóch pistoletów pneumatycznych Steyr LP 10 za kwotę 11 619,83 zł 

 
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały Zarządu, zakup został pokryty 
z następujących śródków finansowych: 

 
1)    własne środki finansowe w wysokości 920,57 zł zapisane w I części 

preliminarza – Kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo); 

 
2)    środki finansowe pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za zdobyte 

punkty w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w wysokości 1 359,00 
zł zapisane w I części preliminarza – Kalendarz imprez (organizacja lub 
uczestnictwo); 

3)    własne środki finansowe w wysokości 925,40 zł zapisane w III części 
preliminarza – Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, 

sędziowskiej, technicznej; 
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4)    własne środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł zapisane w VI części 

preliminarza – Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + 

pochodne. 
 
Łącznie na zakupy sprzętu z V części preliminarza wydano więc 13 119,83 zł                

z czego 11 359,00 zł było środkami z dotacji za punkty. Pozostała kwota 
1 760,83 zł została wyasygnowana ze środków własnych Związku. 

 
Zgodnie z Uchwałą nr 27 /2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału 

sprzętu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu zakupionego 
na podstawie Uchwały Zarządu WZSS w Poznaniu nr 24/2012 z dnia 5 listopada 
2012 roku w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych                         
w preliminarzu wydatków WZSS na rok 2012, zakupione pistolety pneumatyczne 

zostały przekazane do: 
 

1)    jeden pistolet pneumatyczny dla Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA”                 

w Kaliszu, z jednoczesnym wskazaniem jego użytkownika, którym jest 
zawodnik klubu – Kacper GÓRSKI;  

 
2)   jeden pistolet pneumatyczny dla UKS LOK „LESNA” w Lesznie,                                

z jednoczesnym wskazaniem jego użytkownika, którym jest zawodnik klubu – 

Michał SZYSZKA. 
 
W okresie całej kadencji 2009 – 2012 uzyskano kwotę dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego, pochodzącej z punktów zdobytych przez Kluby WZSS w 
ramach rywalizacji dzieci i młodzieży w wysokości  

 
73 738,00 zł. 

 

Wydatkowano ją w następujący sposób: 
 

I. Kalendarz  imprez (organizacja lub uczestnictwo) 1 821,86 zł 

II. 

Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące 

kosztów zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma 
płatności – przelew) 

20 541,00 zł 

III. 
Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, 
sędziowskiej, technicznej 

 

IV. 
Prowadzenie badań i upowszechnianie  informacji  
dotyczącej  metodologii treningu  sportowego 

 

V. 
Zakupy  sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i 
treningu, leków i odżywek  

51 375,14 zł 

VI. 
Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania 
(proporcjonalnie do wykonanych zadań) 
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VI.  Poznański Sprawdzian Strzelecki. 
 

W grudniu 2012 roku WZSS wystąpił do Urzędu Miejskiego w 
Poznaniu z projektem zorganizowania imprezy: 
 

Poznański Sprawdzian Strzelecki  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 
Na jej organizację otrzymano kwotę 8 000,00 zł. poniżej znajduje się rozliczenie 
tych środków: 

 

 
kwota 
dotacji 

koszty 
środki 
własne 

WZSS 

Poznański sprawdzian strzelecki - umowa UM 8 000,00 zł 
 

 
   

 

faktury zakupowe - nagrody, upominki 
 

3 579,00 zł  

umowy zlecenie dla trenerów 
 

844,00 zł  

podatek od umów zleceń 
 

66,00 zł  

ZUS od umów zleceń 
 

90,00 zł  

wynajem lokali 
 

3 500,00 zł  
   

 

RAZEM Koszty 
 

8 079,00 zł  

   - 79,00 zł 

 

Jak wynika z powyższej tabeli Związek zaangażował dodatkowo 79,00 zł własnych 
środków w realizację tego przedsięwzięcia. Impreza ta będzie dokładniej omówiona 
w drugiej części sprawozdania – dotyczącej realizacji uchwał WZD WZSS. 
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VII.  Organizacja Zawodów Mistrzostwa Wielkopolski. 
 

Zarząd WZSS dwukrotnie w roku 2012 zorganizował zawody rangi 
Mistrzostw Wielkopolski. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów 
poniesionych w ramach organizacji tych imprez. 

 

MISTRZOSTWA 

WIELKOPOLSKI 

wpływ ze 

startowego 

kwota 
kosztów za 
organizację 

strata 

Związku 

    startowe - przychód WZSS  
(68 x 30,00 zł) 2 040,00 zł 

  trofea 

 

183,06 zł 

 koszty organizacyjne (w tym 
sędziowie) 

 

2 040,00 zł 

   

 

2 223,06 zł -183,06 zł 

    startowe - przychód WZSS  
(51 x 25,00 zł) 1 275,00 zł 

  trofea 
 

189,49 zł 
 koszty organizacyjne (w tym 

sędziowie) 
 

1 275,00 zł 
   

 
1 464,49 zł -189,49 zł 

    OGÓŁEM: 3 315,00 zł 3 687,55 zł -372,55 zł 

 
Jak widać, organizacja tych zawodów nie przyniosła Związkowi zysku, a koszty 
poniesione w tym zakresie zamknęły się kwotą: 

 
372,55 zł 

 

która jest niższa o 824,09 zł niż w roku poprzednim, gdzie strata na organizacji 
tych zawodów wyniosła 1 196,64 zł. 

 
Pokrycie tej kwoty nastąpiło ze środków własnych Związku. 
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VIII.  Opłacenie składki członkowskiej do 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 
 

W roku 2012 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 
odprowadził składkę członkowską do PZSS w wysokości: 

 

2 700,00 zł 
 

co obejmuje opłatę za: 
 

 związek wojewódzki – 350,00 zł 

 47 podmiotów w nim zrzeszonych – 2 350,00 zł  

 
Wpłaty dokonywano jednorazowo w dniu 28 marca 2012 roku. 
 

IX.  Podsumowanie. 
 

Reasumując dane zwarte w niniejszym sprawozdaniu, należy 
stwierdzić, że działania Zarządu WZSS, podjęte w roku 2011 doprowadziły                    
do dalszej poprawy stanu finansów Związku. Biorąc pod uwagę dane z początku 

sprawozdania, Zarząd trzeci rok z rzędu utrzymuje dodatni bilans księgowy                        
i nie posiada żadnych zaległości na zamknięcie roku 2012. Biorąc po uwagę bilans 
otwarcia roku, wynoszący 19 006,00 zł, należy stwierdzić, że podjęte działania            

w zakresie gospodarki finansowej doprowadziły do wypracowania kwoty: 
 

20 477,23 zł 
 

która stanowi środki własne WZSS, nie obciążone żadnymi zobowiązaniami.  

 
Biorąc pod uwagę bilans otwarcia kadencji w roku 2009, który 

wynosił: 
 

(minus) – 13 913,50 zł 

 
należy uznać, że racjonalizacja wydatków i wpływów finansowych 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego prowadzona przez jego Zarząd od 

początku kadencji doprowadziła do wypracowania przez cztery jej lata kwoty: 
 

53 396,73 zł. 
 

która nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, co pozwala wchodzić w nową 

kadencję władz Związku z dodatnim bilansem finansowym, a także dobra 
perspektywą finansową na kolejne lata.  


