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Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Klubu w dniu 04.02.2015 roku 
 

I. SŁOWO WSTĘPNE 
 
        Stowarzyszenie „KLUB OLIMPIJCZYKA w PŁOCKU” powołano w 2002 roku z inicjatywy osób związanych z 
płockim wioślarstwem i zainteresowanych propagowaniem idei olimpijskiej w Płocku. Głównym inspiratorem 
był Wojciech Jankowski – wielokrotny olimpijczyk, medalista olimpijski. Stowarzyszenie po kilku latach 
aktywnej działalności, z różnych powodów utraciło swą dynamikę.   Na przełomie lat 2013/14 podjęto 
inicjatywę reaktywowania działalności Stowarzyszenia w oparciu o wprowadzenie zmian w statucie, 
wprowadzenie nowych członków związanych z olimpijskimi dyscyplinami sportu w Płocku  oraz osób 
niepełnosprawnych. 
         Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 7 marca 2014 roku podjęło istotne  dla dalszej 
działalności  Klubu - uchwały, w tym: 
 

 dokonało zmiany nazwy stowarzyszenia z „Stowarzyszenie:  Klub Olimpijczyka w Płocku” na „Płocki 
Klub Olimpijczyka” – zwane dalej  „KLUBEM”, 

 dokonano zmian w statucie  Klubu, 

 dokonano wyboru nowych władz Klubu – Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 przyjęło  wieloletni  program działalności, 
 

Płocki Klub Olimpijczyka swoją działalność w nowej formule rozpoczął w dniu 7 marca 2014r jako 
kontynuator Stowarzyszenia – Klub Olimpijczyka w Płocku. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Przedłożone sprawozdanie obejmuje okres od 7 marca  do 31 grudnia 2014 roku.  
Był to pierwszy roczny okres  pracy  Zarządu Klubu obecnej kadencji (lata 2014 – 2017) 
 

2. Płocki Klub Olimpijczyka skupia na dzień 31 grudnia 2014 roku 40 członków zwyczajnych – osób 
fizycznych. 
 

3. W okresie sprawozdawczym zmarł  – WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI -  olimpijczyk  Igrzysk Olimpijskich 
MONTREAL-1976, wielokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata i Europy, wielokrotny 
mistrz Polski seniorów. Włodzimierz Chmielewski był związany z Płockim Towarzystwem Wioślarskim 
jako zawodnik, szkoleniowiec i wielki entuzjasta wioślarstwa. 
 

4. Działalność organizacyjna Klubu w 2014 roku całkowicie oparta była o społeczną aktywność 
członków Zarządu i finansowana ze składek członków Klubu.   Dwa zadania ujęte w programie na 
2014 rok zrealizowane przez Klub były współfinansowane przez Wydział Promocji i Informacji Urzędu 
Miasta Płocka. 
 

5. W okresie sprawozdawczym szczególnym utrudnieniem w działalności Zarządu Klubu było: 

 brak własnego biura, 

 dłuższe wyjazdy związane z pracą zawodową  kliku członków Zarządu, 

 brak środków na organizację niektórych zaplanowanych zadań na 2014 rok, 
 

 
 
 
 



III. ZARZĄD KLUBU 
 

Zarząd Klubu w 2014 roku – wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 7 
marca 2014 roku pracował w następującym składzie: 

 WOJCIECH  JANKOWSKI – prezes 

 JACEK KAROLAK – wiceprezes 

 RYSZARD OLCZUK – wiceprezes 

 ANNA CZESZEL – sekretarz  do 30.09. 2014r i AGNIESZKA KOWALSKA – sekretarz od 
3.10.2010r 

 EUGENIUSZ BŁASZCZAK – skarbnik 

 BOGDAN KOSZ – członek Zarządu 

 KAMIL FABISIAK – członek Zarządu 
 

Zarząd Klubu działając na podstawie § 29 statutu Klubu w dniu 3 października 2014r dokonał zmiany w 
składzie Zarządu. Z powodu  wyjazdu z Polski   – Zarząd odwołał ze stanowiska sekretarza Zarządu  - Annę 
Czeszel  a na jej miejsce wybrał AGNIESZKĘ KOWALSKĄ – dotychczasowego członka Komisji Rewizyjnej. 
 

1. Zarząd Klubu pracował na podstawie „REGULAMINU PRACY ZARZĄDU” – zatwierdzonego przez 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 7.03.2014r oraz „PLANU PRACY ZARZĄDU KLUBU 
NA ROK 2014” – przyjętego przez Zarząd w dniu 13.04.2014r. 

2. Zarząd w okresie sprawozdawczym spotkał się na 7 zebraniach plenarnych. Wszystkie zebrania były 
protokołowane. Protokoły z zebrań Zarządu oraz podjęte uchwały i decyzje są zgromadzone w 
odpowiednich teczkach – protokołów i uchwał Zarządu. 

3. Pomiędzy zebraniami Zarządu były podejmowane decyzje w sprawach nagłych przez Prezesa bądź 
zastępującego Prezesa – wiceprezesa Zarządu. Podjęte decyzje w takich sprawach były zatwierdzane 
na plenarnych zebraniach Zarządu. 

4. Zarząd zatwierdził „logo” klubu oraz „baner” płockich olimpijczyków. Sporządzono nowe pieczątki 
Klubu oraz pieczątki dla funkcyjnych członków Zarządu. 

5. Zarząd podjął działania w sprawie zmiany banku do obsługi finansowej Klubu ze względu na wysokie 
opłaty w dotychczasowym banku. 

6. Zarząd powierzył prowadzenie księgowości Klubu firmie Biuro Rachunkowe „PROFIT”. 
 

Zarząd  w okresie sprawozdawczym zajmował się nw. problemami: 

 sprawy statutowe, zmiany w KRS, opracowanie regulaminów imprez, logo Klubu itp. 

 przygotowania wystąpień publicznych, artykułów prasowych, wystąpień do władz 
samorządowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, sponsorów itp. 

 przygotowaniem i organizacją imprez ujętych w rocznym programie działalności Klubu, 

 przeprowadzeniem  imprez: Dni Olimpijczyka oraz Sztafeta Olimpijska, 

 organizacją udziału Jerzego Kulika w Pucharze Świata  w Aiguebelette  we Francji, 

 opracowaniem programów: działalności Klubu w bieżącej kadencji, udziału w obchodach 
„Roku Wisły – 2017” (projekt międzynarodowego spływu wioślarskiego z Warszawy do 
Płocka); programu Płockiej Olimpiady Młodzieży, 

 przygotowaniem ofert do Prezydenta Miasta Płocka (Dni Olimpijczyka; Olimpijska Sztafeta) 
oraz do Płockiego Funduszu Grantowego (Izba Tradycji Płockiego Wioślarstwa i Płockich 
Olimpijczyków), 

 sprawami sportu niepełnosprawnych w Płocku, 

 sprawami finansowymi – składki, pozyskiwaniem środków finansowych na realizację 
przyjętych zadań, 

 pozyskiwaniem materiałów archiwalnych (zdjęć, fotografii itp. związanych z historią 
płockiego sportu oraz dorobku płockich olimpijczyków, 

 



7. Aktywność członków Zarządu w 2014 roku. 
 

IMIĘ I NAZWISKO 07.03.14 13.04.14 10.06.14 3.10.14 27.10.14 25.11.14 29.12.14 

WOJCIECH JANKOWSKI + + - uspr. + + + + 

JACEK KAROLAK + + + + + + + 

RYSZARD OLCZUK + + + + + + + 

ANNA CZESZEL + + + - - - - 

AGNIESZKA KOWALSKA - - - + + + - 

EUGENIUSZ BŁASZCZAK + + + - + + + 

BOGDAN KOSZ + + + + + - uspr. + 

KAMIL FABISIAK + - uspr. - uspr. - uspr. + - uspr. + 

 
IV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI. 

 
Działalność Płockiego Klubu Olimpijczyka jest oparta głównie o  współpracę  z innymi stowarzyszeniami 
sportowymi z terenu swego działania. W okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował liczne inicjatywy 
współpracy w zakresie promocji idei olimpijskiej, organizacji imprez promujących sport i kulturę fizyczną a 
także angażował się w pozyskiwanie przychylności władz samorządowych do podejmowania wspólnych 
inicjatyw w tej dziedzinie życia społecznego w Płocku.  
Były to nw. inicjatywy: 

 Dni Olimpijczyka z programem wręczania kółek olimpijskich dla młodych płockich sportowców 
spełniających kryteria Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odczytania Apelu Olimpijskiego, wciągnięcia 
flagi olimpijskiej, spotkania z olimpijczykami. Niestety – poza Płockim Towarzystwem Wioślarskim – 
żaden klub sportowy  z terenu Płocka nie złożył zapotrzebowania na kółka olimpijskie dla swoich 
zawodników. Na 18 zaproszonych klubów sportowych tylko PTW Płock dało pozytywny odzew. 
 

 Przedstawienie Zarządowi Płockiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Prezydentowi Miasta 
Płocka projektu wspólnej organizacji imprezy sportowej dla młodzieży szkolnej pod nazwą „PŁOCKA 
OLIMPIADA MŁODZIEŻY”  z ceremoniałem olimpijskim. Inicjatywa została przychylnie przyjęta 
zarówno przez Zarząd P.Sz.Z.S.  jak i Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i będzie przygotowywana 
do realizacji w 2015 roku, tak aby pierwsza impreza odbyła się w 2016 roku. 
 

 Podjęto współpracę z Muzeum Mazowieckim w Płocku w sprawie udostępnienia fotokopii 
dokumentów, medali, znaczków sportowych związanych z początkami sportu w Płocku a będących w 
zbiorach muzeum. 
 

 W zakresie wspierania sportu dla osób niepełnosprawnych aktywną działalność w imieniu Zarządu 
prowadził Prezes Wojciech Jankowski. Efektem był udział Jerzego Kulika w Pucharze Świata w 
wioślarstwie dla niepełnosprawnych w Aiguebelette (Francja) oraz start zawodników 
niepełnosprawnych w Sztafecie Olimpijskiej. 
 

 Podjęto współpracę z komitetem organizacyjnym obchodów „ROKU WISŁY – 2017”. Zarząd 
przedłożył projekt „Międzynarodowego Spływu Wioślarskiego  Rzeką Wisłą w 2017 roku”. 
Planowany spływ jest organizowany  w 135 rocznicę spływu wioślarzy Warszawskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego do Płocka, który w 1882 roku dał początek dla sportu płockiego oraz płockiego 
olimpizmu. 



W  okresie sprawozdawczym szczególną  współpracę Zarząd Klubu nawiązał z Płockim Towarzystwem 
Wioślarskim. Dotyczyła ona, nw. wspólnych zadań: 
 
- organizacji Dni Olimpijczyka połączoną z otwarciem sezonu wioślarskiego, 
- organizacji Sztafety Olimpijskiej, 
 
Za udostępnienie klubowej świetlicy na organizację Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, za 
udostępnienie biura dla przeprowadzenia zebrań Zarządu Klubu oraz prac bieżących Klubu. Za podjęcie 
realizacji, niezwykle istotnego wspólnego projektu pod nazwą „IZBA TRADYCJI WIOŚLARSTWA PŁOCKIEGO I 
PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW” – Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka serdecznie dziękuje i liczy na dalszą 
owocną współpracę. 

 

Ponadto – Zarząd Klubu w okresie sprawozdawczym współpracował z: 

1. Szkołą Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy organizacji „SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ”, 

2. Wydziałem Promocji  i Informacji w zakresie organizacji i współfinansowania  wyjazdu 

niepełnosprawnego Jerzego Kulika na zawody wioślarskie do Aiguebelette (Francja) oraz 

finansowego wsparcia organizacji „SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ”. 

3. Z Prezydentem Miasta Płocka  w sprawach dotyczących działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka 

oraz organizacji „SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ” nad którą  Prezydent przyjął Honorowy Patronat. 

4. Z płockimi mediami: szczególne z „TYGODNIKIEM PŁOCKIM”, radiem „ESKA” i „GAZETĄ WYBORCZĄ”. 

5. Stowarzyszeniem - Integracyjny Klub Tenisa na Wózkach w zakresie promocji sportu dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wszystkim wyżej wymienionym – Zarząd Klubu serdecznie dziękuje  za współpracę. 

V. REALIZACJA ZADAŃ KALENDARZOWYCH 
 
V.I.   INAUGURACJA DNI OLIMPIJCZYKA W 2014 ROKU 
 
Głównym celem zadania była inauguracja działalności reaktywowanego Klubu Olimpijczyka w Płocku. 
Imprezę  połączono z tradycyjnym otwarciem sezonu wioślarskiego. W programie imprezy szczególnie 
zaakcentowano aspekty promocji idei olimpijskiej w Płocku, takie jak: odczytanie „Apelu Olimpijskiego”, 
wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt, wręczenie młodym płockim sportowcom – kółek olimpijskich. 
Impreza odbyła się w dniu 9 maja 2014r na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.  Wybór miejsca 
inauguracji nie był przypadkowy. To na obiektach  PTW wychowało się 13 olimpijczyków:  12 wioślarzy I 
jeden  tenisista na wózkach . Piotr Jaroszewski -  uczestnik  Igrzysk Paraolimpijskich – Atlanta 1996; Sydney 
2000, Ateny 2004; Pekin 2008 i Londyn 2012  jeszcze jako pełnosprawny junior trenował na kortach 
tenisowych nad Wisłą. Uroczystość połączono z otwarciem  sezonu wioślarskiego , kolejnego w 132-letniej 
historii najstarszego klubu sportowego w Płocku i północnym Mazowszu. Były okolicznościowe wystąpienia 
prezesa  zarządu PTW – Jacka Karolaka oraz Wojciecha Jankowskiego – prezesa Płockiego Klubu 
Olimpijczyka.  Na inaugurację przybyli – witani oklaskami i kwiatami przez młodych wioślarzy PTW -  
olimpijczycy : Jerzy Kraska – piłkarz, wychowanek KS „Masovia” Płock – złoty medalista IO Monachium 1972; 
Grzegorz Stellak – wioślarz, trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista IO Moskwa 1980, Piotr Buchalski – 
wioślarz, olimpijczyk z Aten 2004 i Pekinu 2008, Bogdan Zalewski – wioślarz, olimpijczyk z Aten 2004, Kamil 
Fabisiak – tenis na wózkach – uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich  Londyn 2012, Wojciech Jankowski – 
trzykrotny olimpijczyk, medalista olimpijski z Barcelony 1992, który jako trener kadry olimpijskiej w 
wioślarstwie uczestniczył w IO: Sydney – 2000, Ateny 2004; Pekin 2008 i Londyn 2012. Poza  olimpijczykami – 



w spotkaniu brała liczna grupa zasłużonych działaczy sportowych z  klubów sportowych z terenu Płocka, 

przedstawicieli władz samorządowych i dyrekcji szkół. Uroczyste odczytanie „Apelu Olimpijskiego 
2014r”, wręczenie kółek olimpijskich  dla młodych płockich sportowców przez olimpijczyków z 
uwagą i wielkim zainteresowaniem oglądała grupa młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 21 
w Płocku. Ochoczo brali udział w konkursie wiedzy olimpijskiej. Zbierali autografy od olimpijczyków, 
zrobili wspólne zdjęcia.  Takie wrażenia pozostaną na długo w ich pamięci. Później - zwiedzili 
obiekty treningowe wioślarzy i mieli okazję po raz pierwszy obejrzeć  na żywo  regaty wioślarskie na 
Wiśle. Wspaniała lekcja olimpizmu dla najmłodszych uczestników spotkania. Uroczystość zakończyła 
się występem orkiestry z Zespołu Szkół Technicznych w Płocku oraz tradycyjnym spotkaniu przy 
grillu.  
 
 
 
V.2.  SZTAFETA OLIMPIJSKA 
 
Głównym celem imprezy było: uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; uczczenie pamięci 
zasłużonych ludzi dla płockiego sportu z Bernardem Szymańskim na czele oraz promocja sportu we 
wszystkich środowiskach: młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, zawodników wyczynowych, osób 
starszych i niepełnosprawnych. Ponadto – w programie zaplanowano biegi dla kandydatów na Prezydenta 
Miasta Płocka oraz bieg „VIP-ów”. Finał imprezy odbył się 14 listopada 2014r w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Technicznych – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie. Zawody finałowe poprzedzone zostały 
zawodami szkolnymi w 12 szkołach pod kierunkiem Olimpijczyka z Aten – Bogdana Zalewskiego. W 
eliminacjach wystartowało ok.300 uczennic i uczniów z klas szóstych szkół podstawowych w Płocku. W 
imprezie finałowej wystartowało 8 sztafet  dziewcząt i chłopców, liczna grupa zawodników wyczynowych: 
piłkarzy ręcznych i wioślarzy, grupa osób niepełnosprawnych oraz weteranów. Niestety zabrakło na starcie – 
poza jednym – kandydatów na stanowisko Prezydenta M. Płocka. Najlepsi w zawodach otrzymali 
okolicznościowe puchary i statuetki olimpijskie. 
 Impreza była zorganizowana pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka i przy finansowym 
wsparciu Wydziału Promocji i Informacji UM w Płocku. Współgospodarzami imprezy byli: Zespół Szkół 
Technicznych, Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Płockie Towarzystwo Wioślarskie. 
 
V.3  UDZIAŁ W PUCHARZE ŚWIATA W WIOŚLARSTWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
     Dzięki zaangażowaniu Prezesa Zarząd Wojciecha Jankowskiego,  w zawodach Pucharu Świata dla 
niepełnosprawnych w Aiguebelette (Francja),startował  JERZY KULIK. Celem udziału w tych zwodach było 
określenie pozycji wyjściowej zawodnika do udziału w kwalifikacjach do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de 
Janeiro  w 2016 roku. Główne sprawy organizacyjne związane z wyjazdem prowadził – za zgodą Zarządu 
Klubu – prezes wraz z Jerzym Kulikiem. Wyjazd od strony finansowej był wspierany przez Wydział Promocji i 
Informacji UM Płocka. Zajęte miejsce (XII) przez Jerzego Kulika w tych zawodach należy uznać jako  wynik 
„dostateczny”.  Na usprawiedliwienie  wyniku należy wziąć pod uwagę, że Jerzy Kulik do startu 
przygotowywał się indywidualnie, bez żadnej pomocy finansowej i odpowiedniej opieki szkoleniowej. Wyjazd 
do Aiguebelette był wspierany przez Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka w ramach pomocy dla sportowców 
niepełnosprawnych. 

 

 

 

 



V.4   REALIZACJA ZADAŃ  PRZYJĘTYCH PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W 2014R 

Lp. ZADANIE TERMIN 
REALIZACJI – 2014r 

REALIZACJA 

1. Opracowanie  materiałów na 
pozyskanie środków – oferty do 
PREZYDENTA M. Płocka itp. 
 

zrealizowano - Przygotowano 4 oferty do Prezydenta 
M. Płocka: po dwie na 2014 i 2015, 
- Przygotowano ofertę do FIO – 
Mazowsze lokalnie – 2014r 
- przygotowano ofertę do Płockiego 
Funduszu Grantowego - 2015 

2. Opracowanie szczegółowych 
regulaminów ww. akcji programowych – 
wg przyjętych zadań i możliwości  
finansowych . 

 
zrealizowano 

Opracowano i zatwierdzono  
regulaminy organizowanych imprez, 
akcji kalendarzowych itp. o których 
mowa w sprawozdaniu Zarządu. 

3. „DNI OLIMPIJCZYKA” w Płocku – 
inauguracja działalności KLUBU 
OLIMPIJCZYKA  

zrealizowano 
9.05.2014 

 

 
Zrealizowano zgodnie z programem 
 

4. „PŁOCCY OLIMPIJCZYCY” publikacja  
cyklu artykułów prasowych, informacja 
na portalach internetowych, realizacja 
audycji radiowych o płockich 
olimpijczykach i konkursów na temat 
idei olimpizmu, itp. 

 
 
 

1.04 – 31.12.2014 
 

Zrealizowano częściowo (art. w 
„Tygodniku Płockim” , „Gazecie 
Wyborczej”; wywiady w radio „Eska”, 
grupa na Facebook-u). Pozostałych - 
różnych przyczyn nie zrealizowano. 
Przyczyny to m.in.: 
1.  brak odpowiedzi na wysłane do 
olimpijczyków ankiety. Ankiety 
nadesłali: Sł. Maciejowski, M. Cieślak, 
P. Buchalski, P. Olszewski, K. Fabisiak, 
2. brak strony internetowej (środki 
finansowe – ale jest aktualnie 
tworzona)  
3. zmiany w Katolickim Radio Płock, 

5. „ROLA SPORTU W ŻYCIU CZŁOWIEKA” – 
konferencja naukowa z udziałem 
wybitnych olimpijczyków – naukowców 
z zakresu kf i sportu (prof. T. Tomiak; 
mgr M. Kemnitz; dr K. Anioł i inni) 

 
wrzesień – listopad 

2014 

 
Nie zrealizowano z przyczyn 

finansowych. 
 
 

6. ”SZTAFETA OLIMPIJSKA” – Pamięci 
Bernarda Szymańskiego 
-  zawody dla młodzieży szkolnej i osób                   
niepełnosprawnych oraz zaproszonych 
olimpijczyków i zawodników 
wyczynowych na ergometrach  
wioślarskich dla uczczenia odzyskania 
niepodległości Polski. 

 
 
 

14. 11. 2014r 
 

 
 

Zadanie zrealizowano zgodnie z 
założeniami. 

 

7. Inne zadania wniesione przez członków 
Klubu do programu działalności na 2014 
rok.  

grudzień 2014 Planowane spotkanie  wigilijne  nie 
zostało odbyło się  z przyczyn 

organizacyjnych 

8. Wniesienie zmian do KRS 2014r Przygotowano formalne wnioski do 
zmiany w KRS, dotyczące: zmiany 

statutu, zmiany Zarządu itp. 
Dokumenty nie zostały złożone ze 

względu na brak środków finansowych 
na ten cel 

 



                   

VI. PODSUMOWANIE i WNIOSKI 
 

1.  Działalność Zarządu Płockiego Klubu Olimpijczyka w 2014 roku znacznie ograniczały nw. czynniki: 
 

 długie pobyty członków Zarządu: W. Jankowskiego, R. Olczuka oraz częściowo A. Czeszel       
i K. Fabisiaka poza  miejscem działania Klubu.  

 brak środków finansowych na działalność bieżącą spowodowaną nieregularnym 
opłacaniem składek członkowskich, stałych dochodów itp. 

 brakiem biura Klubu, 
 

2. Przyjęte zadania na 2014 rok, mimo ww. problemów - zostały zrealizowane w miarę posiadanych 
możliwości organizacyjno-finansowych. 

 
3. Wnioski i spostrzeżenia wyniesione z działalności w okresie sprawozdawczym wskazują, że w Płocku 

jest brak  podobnej  działalności do naszego Klubu. Stwarza to  szerokie możliwości rozwoju 
Płockiego Klubu Olimpijczyka – szczególnie w zakresie promocji idei olimpizmu oraz promocji sportu i 
kultury fizycznej.   Jest zapotrzebowanie społeczne – szczególnie wśród młodzieży szkolnej i osób 
starszych uprawiających w młodości sport. 

 
4. Stwierdzamy, że: 

 brak w Płocku miejsca, w którym  zostałyby zgromadzone pamiątki związane z 
początkiem sportu płockiego oraz zachowana pamięć o wybitnych postaciach 
płockiego sportu z olimpijczykami i medalistami Igrzysk Olimpijskich włącznie. 

 Istnieje zbyt niski poziom wiedzy mieszkańców miasta Płocka o historii i dorobku 
płockich olimpijczyków. 

 Brak w Płocku, mieście malowniczo położonym nad Wisłą, atrakcyjnego miejsca do 
całorocznej rekreacji i wypoczynku nad wodą ,w którym mogą brać udział wszyscy: 
niezależnie od wieku, niezależnie od pory roku i upodobań sportowych -  w 
połączeniu z możliwością pogłębienia wiedzy o historii sportu płockiego i dorobku 
płockich olimpijczyków. 

 Mała możliwość promowania się płockich olimpijczyków i paraolimpijczyków w 
Płocku. Media wybiórczo piszą o osiągnięciach medialnych dyscyplin sportu często 
egzotycznych i bez większych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Dlatego  
wspólnie musimy tworzyć nowe i ciekawe przedsięwzięcia dla lepszej reklamy i 
atrakcyjności promocji idei olimpizmu. 

 Mała możliwość promowania historii i dorobku wioślarstwa oraz płockich 
olimpijczyków  w skali całej Polski. 
 

5. W związku z powyższym: 

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka  wspólnie z Zarządem Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego 
podjął w 2014 roku  starania do zorganizowania w Płocku, w obiektach PTW 
 

„IZBY TRADYCJI PŁOCKIEGO WIOŚLARSTWA I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW”  
 

Będzie to miejsce spotkań ludzi, którzy są wierni zasadom olimpizmu, którzy pragną zdobywać 
wiedzę na temat roli kultury fizycznej w życiu człowieka a jednocześnie pielęgnować historię i 
dorobek wielu pokoleń ludzi związanych z płockim sportem.   
Organizacja ww. zadania jest pierwszoplanowym zadaniem w działalności Klubu na 2015 rok.  
Zarząd  liczy na zaangażowanie wszystkich członków  Klubu w realizacji tego zadania. 



VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
PODSTAWOWE DANE O STOWARZYSZENIU. 
 

 Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Klub Olimpijczyka  w Płocku  z siedzibą w  Płocku   
(09-402), przy ul. Kilińskiego 4 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości dla 
jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 

 Stowarzyszenie Klubu Olimpijczyka  PŁOCK nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania 
finansowego myśl art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 

 

 Przedmiotem działalność statutowej Stowarzyszenia jest: 
- promocja idei olimpizmu, 
- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych promujących ideę olimpizmu i kultury fizycznej, 
- wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 
- promocja osiągnięć płockich olimpijczyków, szkoleniowców i animatorów sportu 
 

 Faktycznie wykonywaną działalnością w roku 2014 była działalność w zakresie ww. zadań. 
 

 Klasyfikacja działalności statutowej wg PKD to 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych). 

 

 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod  numerem 
0000122445 

 

 Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest pan Wojciech Jankowski. 
 
 
PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 
 

 Stowarzyszenie Klubu  Olimpijczyka  PŁOCK prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 
01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Rok obrotowy zrównany jest z rokiem 
kalendarzowym. 

 

 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej  Wszystkie przychody są w całości 
przeznaczone na cele statutowe. 

 
PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 
 

 Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 
 

 Wynik finansowy za rok obrotowy 2014 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 



jego rzecz przychody oraz związane  z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami: 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 

 Środki prawne oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. 

 

 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu. 
 
STOSOWANE METODY ROZCHODU: 
 

1. Jeżeli na zapasie istnieją zakupy w cenie jednostkowej, przyjmuje się, że rozchód składników 
              aktywów wycenia się wycenia się kolejno po cenach tych aktywów, które najwcześniej      
              przyjęto (FIFO), 
 

2. Jeżeli cena zakupu tego samego składnika jest inna, ewidencję zakłada się na nowo 
              utworzonym koncie księgowym. 
 

3. Działalność statutowa nie podlega podatkowi VAT, dlatego VAT z faktur zakupowych nie 
podlega odliczeniu. W związku z tym cena zakupu to cena brutto. 

 
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny. 
 

5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 
 

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są wtedy, gdy koszty poniesione dotyczą 
przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują jeżeli otrzymane są w okresie 

sprawozdawczym, a dotyczą okresu przyszłego. 
 

8. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniowa od miesiąca 
następującego po przekazaniu do użytkowania. 

 
9. Od rozpoczęcia działalności   Stowarzyszenie nie dokonywało zakupu środków trwałych.  

 
10. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie posiadało aktywów ani pasywów 

wyrażonych w walutach obcych. 
 
SPRAWOZDANIE SKŁADA SIĘ Z: 
 

1. Bilansu 
2. Rachunku Zysków i Strat  
3. Informacji dodatkowej: 

 
a) wprowadzenia do sprawozdania 
b) dodatkowych informacji i objaśnień 

 
 
 

 



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNNIENIA 
 

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU: 
 
Na koniec 2013roku w porównaniu ze stanem faktycznym początku  roku suma bilansowa  wynosi  
710,49zł. Nastąpiło to w wyniku zwiększenia się przychodów nad wydatkami po stronie aktywów, a 
po stronie pasywów  - wykazaniem zysku  za rok 2014 
 
W AKTYWACH  trwałych na koniec roku 2014 wykazano 0,00.  
 
Aktywa obrotowe w kwocie 710,49. składają się z: 
 

 zobowiązań  krótkoterminowych w kwocie 0,00 

 gotówka w kasie: 0,00                      

  środki na rachunku bankowym 710,49zł 
 

W PASYWACH wykazano dodatni wynik finansowy w kwocie710,49 zł(nadwyżka przychodów nad 
kosztami 2013 roku 

 
 

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 
 
Rachunek Zysków i Strat sporządzony jest w układzie porównawczym. 
 
NA PRZYCHODY  z działalności statutowej Stowarzyszenia w 2014 roku w kwocie 6810,00. składają 
się: 
 

1. Przychody ze składek członkowskich w kwocie 1310,00zł: 

 od osób fizycznych    - 1310 

 wpisowe – 0,00         
 

2. Inne przychody statutowe w kwocie 5500,00zł: 
 

 dotacje w kwocie  -  Urząd  Miasta w Płocku  usługa promocyjna                        3000,00zł     

 wpłata na puchar  p. Pawłowski  R.                                                                            2500,00zł 
                                           Razem                                                                                5500,00zł  

 
KOSZTY  podzielone są na: 
       

1. Koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 4763,02 zł na które składają się: 
zakwaterowanie, wyżywienie, zawodnika  we Francji (Puchar Świata), organizacji 
imprez ”Dni Olimpijczyka”, „Sztafety Olimpijskiej”. 

2. Koszty administracyjne w kwocie 508,09 zł w tym: 
 koszty usług bankowych                                 267,50 zł 
 wyrób pieczątek                                               240,59 zł   

 
 

       SKARBNIK                                                                                                                          PREZES 
 
Eugeniusz Błaszczak                                                                                                     Wojciech Jankowski 
 


