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  Wojciech Jankowski – Prezes Zarządu 
 

Szanowni Paostwo! 
               Za nami kolejny rok działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka. Rok obfitujący w wiele wydarzeo 
sportowych na świecie, Europie i w Polsce a także w naszym Mieście. Rok 2016 to przede wszystkim rok Letnich 
Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Rio de Janeiro… Możemy byd dumni, że w tym największym wydarzeniu 
sportowym na świecie brali zawodnicy i wychowankowie płockich klubów sportowych. Do płockiej rodziny 
olimpijskiej w 2016 roku dołączyli piłkarze ręczni: 

ADAM WIŚNIEWSKI 
MICHAŁ DASZEK 
KAMIL SYPRZAK 

W Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio, barwy Płocka reprezentował członek Zarządu naszego Klubu - 
KAMIL FABISIAK 

Z tego miejsca – wyżej wymienionym sportowcom - serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych i osobistych. 
 
       Rok 2016 w naszej działalności to przede wszystkim Płocka Olimpiada Młodzieży-2016. Masowa impreza 
sportowa dla młodzieży płockich szkół wszystkich szczebli w 10 dyscyplinach sportu zorganizowana z inicjatywy 
Płockiego Klubu Olimpijczyka, w której wzięło ponad 3000 uczennic i uczniów. W roku letnich Igrzysk 
Olimpijskich była to wspaniała promocja idei olimpizmu wśród młodzieży, promocji naszego Klubu i naszej 
działalności, która została zauważona przez liczne grono młodzieży, dyrekcje szkół i nauczycieli, liczne grono 
działaczy sportowych, trenerów, byłych zawodników i ludzi, którzy interesują się płockim sportem.  
       Zauważeni zostaliśmy przez Polski Komitet Olimpijski, który powierzył nam organizację w 2017 roku „Dnia 
Olimpijskiego” pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest to ogromne wyróżnienie, ale i 
zarazem wyzwanie dla naszego Klubu. Nasza działalnośd została zauważona przez Prezydenta Miasta Płocka – 
Andrzeja Nowakowskiego, który przyznał dla naszego Klubu tytuł „Godni Naśladowania” wraz z nagrodą 
rzeczową w postaci laptopa a Ryszard Olczuk i moja skromna osoba wyróżniona została medalem „LAUDE 
PROBUS” (godni pochwały). Redakcja „Tygodnika Płockiego” nominowała „Płocką Olimpiadę Młodziezy-2016” 
do wydarzenie roku-2016 w kategorii wydarzenie sportowe… 
         Z tego miejsca pragnę podziękowad Olimpijczykom i Paraolimpijczykom- Jerzemu Krasce, Grzegorzowi 
Stellakowi, Dariuszowi Goździakowi, Michałowi Cieślakowi, Elżbiecie Jankowskiej, Sławomirowi 
Maciejowskiemu, Stanisławowi Wierzbickiemu, Bogdanowi Zalewskiemu, Piotrowi Buchalskiemu, Jerzemu 
Kulikowi, Kamilowi Fabisiakowi, Piotrowi Jaroszewskiemu i Stefanowi Dobaczewskiemu za aktywny udział w 
przeprowadzeniu Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016 oraz Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2016. 
     Przed nami pierwszy rok poolimpijski…Za cztery lata Igrzyska Olimpijskie TOKYO-2020! Imprezą „Płocka 
Sztafeta Olimpijska” rozpoczęliśmy „naszą sztafetę” do kolejnych Igrzysk, mam nadzieję, że z udziałem płockich 
zawodników…Rok 2017 to rok jubileuszy w płockim sporcie – 135 lecie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – 
kolebki płockiego sportu i płockich Olimpijczyków; 70-lecie  KS „Wisła” Płock oraz  15- lecie Płockiego Klubu 
Olimpijczyka, naszego Klubu!  
Te znamienne jubileusze pragniemy uczcid poprzez: 
      1. Organizację – wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z oo i Płockim Szkolnym 
           Związkiem Sportowym – kolejnej edycji Płockiej Olimpiady Młodzieży. 
     2.  Organizację - wspólnie z Płockim Towarzystwem Wioślarskim - spływu wioślarskiego na 
           trasie Warszawa – Płock dla uczczenia 135-lecia spływu wioślarzy Warszawskiego 
          Towarzystwa Wioślarskiego w sierpniu 1882 roku, który dał początek dla płockiego 
          wioślarstwa i sportu. Projekt spływu wpisuje się jednocześnie w obchody Roku Rzeki Wisły. 
      3.  Organizację II-giej części wystawy zdjęd i starych fotografii „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”. 
      4.  Organizację „Dnia Olimpijskiego” pod patronatem MKOl. 
      5.  Organizację kolejnej edycji „Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017” - imprezy dla młodzieży 
            szkolnej, osób niepełnosprawnych, zawodników wyczynowych z różnych dyscyplin sportu 
             oraz mastersów z całej Polski. 
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         Z okazji ww. jubileuszy podjęliśmy, jako Zarząd Klubu, starania o ufundowanie dla naszej organizacji – 
sztandaru, który będzie symbolem naszej działalności w służbie idei olimpizmu w Płocku… 
          Nie wszystkie zaplanowane w „Rocznym programie działalności w 2016 roku” zadania zostały wykonane. 
Przyczyny – to brak środków finansowych, oparcie działalności Klubu na pracy społecznej i zaangażowaniu 
prywatnych środków finansowych kilku osób z Zarządu, brak wsparcia ze strony władz samorządowych naszego 
Miasta a także zrozumienia dla przedstawionych przez nas projektów w licznych konkursach organizowanych 
m.in. przez Fundusz Grantowy. 
 Przedkładając niniejsze sprawozdanie, liczę na merytoryczną dyskusję oraz aktywną działalnośd wszystkich 
członków naszego Klubu. Razem możemy więcej; razem możemy zostawid przyszłym pokoleniom pamięd o 
sukcesach płockiego sportu, o osiągnięciach naszych Olimpijczków. 
  

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedłożone sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Był to trzeci roczny 
okres pracy Zarządu Klubu obecnej kadencji (lata 2014 – 2017). 

2. Płocki Klub Olimpijczyka skupia na dzieo 31 grudnia 2016 roku 49 członków zwyczajnych oraz 4 
członków honorowych – osób fizycznych. 

3. W dniu 29.06.2016  roku Zarząd Klubu zwołał w trybie zwyczajnym Walne Sprawozdawcze Zebranie 
Członków Klubu, na którym podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu za 
2015 rok, zmiany statutu Klubu, zatwierdzono „Ramowy program działalności Płockiego Klubu 
Olimpijczyka w 2016 roku”, zatwierdzenia bilansu za 2015 rok. 

4. Elżbieta Jankowska – jedyna płocka olimpijka – otrzymała przyznany w 2015 roku na wniosek Zarządu 
Klubu - srebrny medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Medal został wręczony podczas 
otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016 w dniu 5 maja 2016r. 

 
5. Zarząd Klubu przesłał wnioski do Kapituły Odznaczeo Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla 9 osób – 

działaczy sportowych, trenerów, dziennikarzy, w tym: Jolanty Marciniak, Wojciecha Pudlika, 
Grzegorza Rutkowskiego, Bogdana Skierskiego, Jerzego Wiśniewskiego, Macieja Dobrzeniaka, 
Arkadiusza Biernackiego, Mirosława Kosowskiego, Władysława Kijka. Zdaniem przewodniczącego 
kapituły – ww. osoby nie spełniały kryterium na odznaczenie medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu 
olimpijskiego”. 

 
6. Na wniosek Zarządu Klubu – Polski Komitet Olimpijski przyznał I; II; III kółka olimpijskie dla 45 młodych 

płockich zawodników, w tym piłkarzy ręcznych, pływania, wioślarstwa, lekkiej atletyki, tenisa 
ziemnego, judo. Kółka zostały wręczone podczas otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016. 

 
7. Zarząd Klubu przyznał swój honorowy dyplom organizatorom „Biegu Wagarowicza” z okazji 25-lecia 

tej imprezy w Płocku. Dyplom został wręczony w dniu 21 marca 2016 roku podczas XXV edycji „Biegu 
Wagarowicza”. 

 
8. Zarząd Klubu wyróżnił dyplomem 9 najbardziej usportowionych szkól biorących udział w Płockiej 

Olimpiadzie Młodzieży-2016. Dyplomy zostały wręczone w dniu 15 września 2016 roku podczas 
uroczystości podsumowania Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016. 

 
9. Zarząd Klubu uhonorował specjalnym dyplomem niepełnosprawnych zawodników sekcji tenisa na 

wózkach: Kamila Fabisiaka, Piotra Jaroszewskiego, Jerzego Kulika, Stefana Dobaczewskiego oraz 
Daniela Dymka „Za upowszechnianie sportu i  aktywnego trybu życia wśród młodzieży szkolnej”. 
Dyplomy wręczono podczas „Płockiej Sztafety  Olimpijskiej-2016” w dniu 2 grudnia 2016r. 

 
10. Płocki Klub Olimpijczyka wspierał akcje charytatywne związane ze zbiórką pieniędzy na leczenie: 

Katarzyny Chmielewskiej – córki Włodzimierza Chmielewskiego – Olimpijczyka z Montrealu-1976 oraz 
podczas „Meczu dla Franka - 5.04.2016 - Olimpijczycy Dla Franka! Płocki Klub Olimpijczyka przekazał do 
licytacji flagę POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO z podpisami medalistów IO: Grzegorza Stellaka, 
Wojtka Jankowskiego, Michała Cieślaka, Jerzego Kraski, Mariana Sypniewskiego oraz Olimpijczyków: 
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Sławomira Maciejowskiego, Stanisława Wierzbickiego, Piotra Buchalskiego, Bogdana Zalewskiego a 
także paraolimpijczyków: Piotra Jaroszewskiego, Kamila Fabisiaka, Jerzego Kulika... 

11. Działalnośd merytoryczna, organizacyjna oraz administracyjna Klubu w 2016 roku całkowicie oparta 
była o społeczną aktywnośd członków Zarządu i finansowana ze składek członków Klubu. Klub na 
zadania własne w 2016 roku otrzymał wsparcie Prezydenta Miasta Płocka oraz PKN ORLEN SA jedynie 
na organizację Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2016.  

12. Płocki Klub Olimpijczyka został wyróżniony dyplomem „Godni Naśladowania” przez Prezydenta 
Miasta Płocka w kategorii „kultura fizyczna i sport” a Wojciech Jankowski i Ryszard Olczuk – medalem 
„Laude Probus”.  

13. Przedstawiciele Zarządu w roku 2016 aktywnie uczestniczyli w pracach Płockiej Rady Sportu w ramach 
zespołu ds. analiz, wniosków i ocen przyczyniając się do opracowania „Raportu o stanie sportu 
płockiego” oraz „Strategii rozwoju sportu płockiego na lata 2017 – 2022” a także w pracach 
przygotowawczych oraz organizacji i realizacji Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2016. 

14.  Dzięki zaangażowaniu Daniela Dymka – funkcjonuje strona internetowa naszego Klubu – adres: 
www.olimpijczykplock.pl  

15. Członkowie Klubu w okresie sprawozdawczym aktywnie uczestniczyli w imprezach miejskich, 
przygotowaniu obchodów Roku Rzeki Wisły w Płocku, spotkaniach z młodzieżą szkolną, w licznych 
zdarzeniach sportowych, m.in. promocji książki znanego trenera pływania – Wojciecha Ostrzyckiego, 
„Dnia Olimpijczyka” w Pacynie, Pikniku Olimpijskim w Warszawie. 

16. Obsługę finansową Klubu w 2016 roku zapewniało Biuro Rachunkowo-Podatkowe „PROFIT” w Płocku. 
Zarząd Klubu składa z tego miejsca serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji zadao Klubu. 

 
III. ZARZĄD KLUBU 

 
Zarząd Klubu w 2016 roku – wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 7 marca 
2014 roku ze zmianą w składzie zatwierdzoną przez WZS w dniu 5 marca 2015r i pracował w następującym 
składzie: 

WOJCIECH JANKOWSKI – prezes 
JACEK KAROLAK – wiceprezes 
RYSZARD OLCZUK – wiceprezes 
AGNIESZKA KOWALSKA – sekretarz 
EUGENIUSZ BŁASZCZAK – skarbnik 
BOGDAN KOSZ – członek Zarządu ds. kontaktów ze stowarzyszeniami 
KAMIL FABISIAK – członek Zarządu ds. osób niepełnosprawnych 

          
 

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 
2016” – przyjętego przez Zarząd w dniu 12.01.2016r i zatwierdzonego przez Walne Sprawozdawcze 
Zebranie Członków Klubu w dniu 29.06.2016 roku. 
 

2. Kamil Fabisiak - ze względu na przygotowania do Paraolimpiady w Rio de Janeiro oraz udział w licznych 
turniejach międzynarodowych – był zwolniony z pracy w Zarządzie do kooca 2016 roku 
 

3. Zarząd w okresie sprawozdawczym spotkał się na 6 zebraniach plenarnych. Wszystkie zebrania były 
                protokółowane. Protokoły z zebrao Zarządu oraz podjęte uchwały i decyzje są zgromadzone w 
                odpowiednich teczkach – protokołów i uchwał Zarządu. 
         4.  W sprawach nagłych decyzje podejmował prezes lub zastępujący prezesa – wiceprezes - po konsultacji 
               z członkiem Zarządu w gestii którego były podejmowane decyzje w.  
                Podjęte decyzje w takich sprawach były zatwierdzane na plenarnych zebraniach Zarządu. 

http://www.olimpijczykplock.pl/
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III.1.    ZARZĄD W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZAJMOWAŁ SIĘ NW. PROBLEMAMI: 
 

1. Przygotowywaniem ofert do UM Płocka, do Funduszu Grantowego, Urzędu Marszałkowskiego a także 
potencjalnych sponsorów, 

2. Przygotowaniem dokumentów wewnętrznych – „Sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2015”; 
„Programu działalności Klubu na 2016 rok”, „Planu pracy Zarządu na 2016 rok”; projektów uchwał 
Walnego Zebrania Członków Klubu, 

3. Przygotowania wystąpieo publicznych, artykułów prasowych, wystąpieo do władz samorządowych, 
stowarzyszeo kultury fizycznej, sponsorów, szkół, klubów sportowych, polskich związków sportowych, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego itp. 

4. Przygotowaniem wniosków do Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie odznaczeo zasłużonych dla 
polskiego ruchu olimpijskiego trenerów i działaczy sportowych, 

5. Przygotowaniem wniosków o wyróżnienie kółkami olimpijskimi młodych sportowców z terenu Miasta 
Płocka, 

6. Organizacją Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016 (POM-2016).  
7. Opracowaniem 4 informatorów dotyczących Płockiej Olimpiady Młodzieży. 
8. Opracowaniem sprawozdania z POM-2016, podsumowaniem oraz przedłożeniem wniosków z 

organizacji tej imprezy. 
9. Opracowaniem scenariuszy – uroczystości otwarcia i zakooczenia POM-2016. 
10. Przygotowaniem II etapu wystawy zdjęd „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich” (lata 1950 - 2008) 
11. Opracowaniem programów: programu Płockiej Olimpiady Młodzieży-2017, zasad oceny indywidualnej 

sportowca w Płocku, przygotowaniem „Raportu o stanie płockiego sportu”, opracowaniem strategii 
rozwoju sportu w Płocku na lata 2016 – 2022. 

12. Sprawami finansowymi – składki, pozyskiwaniem środków finansowych na realizację przyjętych zadao, 
13. Pozyskiwaniem materiałów archiwalnych (zdjęd, fotografii, artykułów prasowych itp. związanych z 

historią płockiego sportu oraz dorobku płockich olimpijczyków, 
14. Przygotowaniem sprawozdao do władz i instytucji wynikających z podpisanych umów o wzajemnej 

współpracy, 
15. Poszukiwaniem sponsorów w sprawie urządzenia „Izby Tradycji płockiego wioślarstwa i płockich 

olimpijczyków”. 
16. Opracowaniem „Regulaminu spływu wioślarskiego dla uczczenia 135-lecia spływu wioślarzy WTW z 

Warszawy do Płocka. 
17. Przygotowanie ofert w konkursach ogłaszanych przez Płocki Fundusz Grantowy, Prezydenta Miasta 

Płocka, Marszałka Mazowieckiego na 2017 rok. 
18. Bieżącymi sprawami wynikającymi z działalności Klubu, 

 

 
III. 2. UDZIAŁ W ZEBRANIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU W 2015 ROKU. 

IMIĘ I NAZWISKO 12.01.16 21.04.16 14.06.16 6.09.16 3.11.16 6.12.16 

WOJCIECH JANKOWSKI + + + + + + 

JACEK KAROLAK + uspr. + + + + 

RYSZARD OLCZUK + + + + + + 
AGNIESZKA KOWALSKA + + uspr. uspr. + + 

EUGENIUSZ BŁASZCZAK + uspr. uspr. uspr. uspr. + 

BOGDAN KOSZ + + + + + + 

KAMIL FABISIAK uspr. uspr. uspr. uspr. uspr. uspr. 
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V.   WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI. 
Działalnośd 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: 

1. W ramach współpracy z Prezydentem Miasta Płocka i podległymi Prezydentowi wydziałami i 
jednostkami budżetowymi: 

 Wydział Sportu i Rekreacji UM: 
 „Sztafeta Olimpijska-2016” – zawody na ergometrach wioślarskich, 
 Płocka Olimpiada Młodzieży – 2016 – opracowanie regulaminów zawodów,  

przygotowanie założeo do preliminarza imprezy, przygotowanie projektu otwarcia i 
zamknięcia imprezy z ceremoniałem olimpijskim, 

 Płocka Rada Sportu – przygotowanie opinii, wniosków i analiz z uzyskanych wyników 
sportowych przez płockie kluby sportowe w zakresie sportu młodzieżowego z lat 
2014 i 2016; opracowanie „Raportu o stanie sportu płockiego”; opracowanie 
„Strategii rozwoju sportu płockiego na lata 2016 – 2022”; opracowanie projektu 
„Indywidualnej oceny sportowca w Płocku”, opracowanie projektu regulaminu 
stypendium sportowego oraz nagród fundowanych przez Prezydenta Miasta Płocka; 
współpraca z grupą osób zainteresowanych realizacją ww. projektów.  

 Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych - opracowanie regulaminów zawodów, 
przygotowanie pięciu informatorów dla uczestniczących szkół w Płockiej Olimpiadzie 
Młodzieży - 2016, przygotowanie założeo do preliminarza imprezy, przygotowanie 
projektu otwarcia i zamknięcia imprezy z ceremoniałem olimpijskim, 

         2.  W ramach współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie promocji idei olimpijskiej: 
 Organizacja „Dnia Olimpijczyka” w Płocku (przy okazji otwarcia Płockiej Olimpiady 

Młodzieży-2016), 
 Przygotowanie wniosków o odznaczenie medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu 

olimpijskiego”, 
 Przygotowanie wniosków o nadanie I; II i III kółka olimpijskiego dla młodych 

sportowców z terenu Miasta Płocka, 
 Publikacja na stronach internetowych PKOL sprawozdao z działalności Płockiego 

Klubu Olimpijczyka w zakresie organizowanych imprez w zakresie promocji idei 
olimpijskiej, 

          3. W ramach współpracy z Płockim Szkolnym Związkiem Sportowym: 
 opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie pięciu informatorów dla 

uczestniczących szkół w Płockiej Olimpiadzie Młodzieży - 2016, przygotowanie 
założeo do preliminarza imprezy, przygotowanie projektu otwarcia i zamknięcia 
imprezy z ceremoniałem olimpijskim, 

         4. W ramach współpracy z klubami sportowymi i szkołami: 
 nawiązanie kontaktów z kilkudziesięcioma stowarzyszeniami sportowymi w Płocku w 

zakresie promocji idei olimpijskiej (kółka olimpijskie dla młodych sportowców, 
wyróżnienia dla osób zasłużonych dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego) a także w 
ramach opracowania z inicjatywy Płockiego Klubu Olimpijczyka – „Raportu o stanie 
sportu płockiego”, 

 wystąpienie z zaproszeniem do klubów i ludzi sportu płockiego do integracji 
środowiska sportowego w Płocku z różnych dyscyplin sportu w ramach spotkania 
podczas ceremonii otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016.  

 Konsultacje z dyrektorami 10 szkół w Płocku przy opracowywaniu „Strategii rozwoju 
sportu płockiego w latach 2016 -2022” w sprawie powołania integracyjnych klas 
sportowych w wiodących dyscyplinach sportu w Płocku. 
 

W okresie sprawozdawczym szczególną współpracę Zarząd Klubu nawiązał z 
Płockim Towarzystwem Wioślarskim. Dotyczyła ona, nw. wspólnych zadao: 
            - organizacji Sztafety Olimpijskiej - 2016, 
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            - współpracy w przygotowaniu II-go etapu realizacji wystawy pt. 
              „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”, 
Za udostępnienie klubowej świetlicy na organizację Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego, za udostępnienie biura dla przeprowadzenia zebrao 
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. 

 
        5. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi: 

 W zakresie wspierania sportu dla osób niepełnosprawnych udział Stefana 
Dobaczewskiego w sztafecie ze zniczem olimpijskim podczas otwarcia Płockiej 
Olimpiady Młodzieży, start zawodników niepełnosprawnych w Sztafecie Olimpijskiej 
– 2016; wręczono podziękowania dla zawodników sekcji tenisa na wózkach SIKT 
Płock „Za upowszechnianie sportu i  aktywnego trybu życia wśród młodzieży 
szkolnej”. 

 Prowadzono współpracę z komitetem organizacyjnym obchodów „ROKU WISŁY – 
2017”. Zarząd przedłożył projekt „Międzynarodowego Spływu Wioślarskiego Rzeką 
Wisłą w 2017 roku” do Starosty Płockiego. Projekt uzyskał pozytywną opinię i 
zapewnienie pomocy ze strony Starosty w jego realizacji. Planowany spływ będzie 
organizowany w 135 rocznicę spływu wioślarzy Warszawskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego do Płocka, który w 1882 roku dał początek dla sportu płockiego oraz 
płockiego olimpizmu. 
 

           6. Współpraca z mediami: 
                        Mimo aktywnej działalności Zarządu Klubu w okresie sprawozdawczym, dostarczaniem 
opracowao i gotowych artykułów – stwierdzamy nikłe zainteresowanie płockich mediów naszą działalnością. 
Próbowaliśmy nawiązywad współpracę z: „TYGODNIKIEM PŁOCKIM”, Katolickim Radiem Diecezji Płockiej, 
Telewizją MULTITV Płock, Redakcją  „GAZETY WYBORCZEJ”; portalami internetowymi: Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz społecznościowymi portalami  internetowymi. 
 

WSZYSTKIM WYŻEJ WYMIENIONYM URZĘDOM i ORGANIZACJOM 
ZARZĄD KLUBU SERDECZNIE DZIĘKUJE  ZA WSPÓŁPRACĘ W 2016 ROKU. 

 

 
VI. REALIZACJA GŁÓWNYCH ZADAO PROGRAMOWYCH W 2016 ROKU 

 
VI.1.SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI PŁOCKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY-2016 

 
1. GŁÓWNY ORGANIZATOR – URZĄD MIASTA PŁOCKA 
2. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Płocki Szkolny Związek Sportowy – w zakresie regulaminów imprezy, nadzoru 
merytorycznego nad imprezą, 

 Miejski Zespół Obiektów Sportowych – przeprowadzenie zawodów w siedmiu 
dyscyplinach sportu oraz współudział w trzech (wioślarstwo, tenis stołowy, 
badminton) 

 Płocki Klub Olimpijczyka – oprawa ceremonii otwarcia i zakooczenia w 
poszczególnych dyscyplinach sportu, odpowiedzialnośd za olimpijski ceremoniał 
otwarcia i zakooczenia finałowych zawodów w dniach 5-7 maja b.r. na stadionie 
miejskim im. Bernarda Szymaoskiego. Opracowanie 5 biuletynów informacyjnych dla 
42 szkół, 10 koordynatorów poszczególnych dyscyplin sportu, dokumentacja 
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fotograficzna, publikacja w mediach elektronicznych, informacja dla 
współorganizatorów itp. 

 Wydział Sportu i Rekreacji UM – koordynator wszelkich działao ww. 
współorganizatorów z Prezydentem Miasta Płocka. 

3. PATRONAT HONOROWY – ANDRZEJ NOWAKOWSKI – PREZYDENT MIASTA PŁOCKA 
4. SPONSOR GŁÓWNY – PKN ORLEN  
Impreza zorganizowana z inicjatywy Płockiego Klubu Olimpijczyka oraz Płockiego Szkolnego Związku 
Sportowego dla młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych (16 szkół); szkół gimnazjalnych (12 szkół) 
oraz szkół ponadgimnazjalnych (14 szkół) w dziesięciu dyscyplinach sportu dziewcząt i chłopców, w 
tym: piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, unihokeja, badmintona, pływania, tenisa 
stołowego, wioślarstwa (ergometry), lekkiej atletyki.  
Główne cele imprezy: 

 Promocja sportu wśród młodzieży szkolnej w Płocku, 

 Promocja działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka 

 Promocja idei olimpizmu, 

 Promocja płockich Olimpijczyków 

 Uhonorowanie zasłużonych ludzi sportu w Płocku, 

 Uhonorowanie młodych sportowców płockich 
5. KOSZTY PO STRONIE PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA: 

 Wykonanie 6 banerów POM-2016 z logo Klubu Olimpijczyka ……295,20 

 Druk zaproszeo……………………………………………………………………………57,25 

 Przejazdy zaproszonych Olimpijczyków……………………………………..300,02 

 Zakup materiałów biurowych…………………………………………………….  40,00 

 Dyplomy + podziekowania (na uroczystośd podsumowania)…….. 181,00 

                                                                                                 RAZEM: 873,47 

 
6.    PODSUMOWANIE POM-2016 
 
6.1. UCZESTNICY  
 

 W pierwszej edycji Płockiej Olimpiady Młodzieży wzięło udział 2335 uczennic i uczniów z 42 
szkół, co stanowi 12,81% wszystkich uczniów z płockich szkół w roku szkolnym 2015/16. (wg 
danych WEiK UM w roku szkolnym 2015/16 w płockich szkołach naukę pobierało 18226 
uczennic i uczniów) 
 W programie POM-2016 uczestniczyło:  

 16 szkół podstawowych na 17 działających w Płocku (94,11% – na starcie zabrakło SP nr 1) 
 w tym: 16 w kategorii dziewcząt i 16 w kategorii chłopców. 

 12 szkół gimnazjalnych na 12 działających w Płocku (100%); w tym: 11 szkół w kategorii 
dziewcząt i 12 szkół w kategorii chłopców. 

 14 szkół ponadgimnazjalnych na 14 działających w Płocku (100%), w tym: 11 w kategorii 
dziewcząt i 14 szkół w kategorii chłopców. 

6. 2. NAJAKTYWNIEJSZE SZKOŁY W POM-2016  
 

 SZKOŁY PODSTAWOWE: (na 10 dyscyplin w kat. dziewcząt i chłopców – razem 20 kategorii 
sportu) 
I m - SP nr 22……………………………..w 18 kategoriach - po 9 w kategorii dziewcząt i chłopców, 
II – IV m– SP nr 21………………………w 12 kategoriach - po 6 w kategorii dziewcząt i chłopców, 
                  SP nr 3 ……………………….w 12 kategoriach - 5 w kategorii dziewcząt; 7 w kategorii 
chłopców, 
                  SP nr 16………………………w 12 kategoriach - po 6 w kategorii dziewcząt i chłopców, 
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 GIMNAZJA: (na 10 dyscyplin w kat. dziewcząt i chłopców - razem 20 kategorii) 
I – G nr 5…..……………………w 19 kategoriach, w tym: 9 w kategorii dziewcząt; 10 w kategorii 
chłopców, 
II – G nr 8…………………….. w 17 kategoriach, w tym; 8 w kategorii dziewcząt; 9 w kategorii 
chłopców, 
III – G nr 6 ……………………..w 12 kategoriach – po 6 w kategorii dziewcząt i chłopców 

             

 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: (na 9 dyscyplin w kat. dziewcząt i chłopców – razem 18 
kategorii) 
I – I LO PUL………………………… w 17 kategoriach, w tym: 9 w kategorii dziewcząt; 8 w kategorii 
chłopców, 
II-III - ZST …………………………...w 16 kategoriach, w tym: 7 w kategorii dziewcząt i 9 w kategorii 
chłopców, 

              LO im. Jagiełły………………………w 16 kategoriach, po 8 w kategorii dziewcząt i chłopców, 
 
6.3. POPULARNOŚD POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTU  
  
 
 
 
DZIEWCZĘTA 

SZKOŁY PODST. LEKKOATLETYKA  PIŁKA NOŻNA  WIOŚLARSTWO  

GIMNAZJA PIŁKA NOŻNA LEKKOATLETYKA  
SIATKÓWKA  

UNIHOKEJ  

SZKOŁY PONADGIM. LEKKOATLETYKA  
 

PIŁKA NOŻNA  
SIATKÓWKA 

PIŁKA RĘCZNA 
TENIS STOŁOWY 

OGÓŁEM LEKKOATLETYKA  
PIŁKA NOŻNA  

SIATKÓWKA UNIHOKEJ 

 
 
CHŁOPCY 

SZKOŁY PODST. PIŁKA NOŻNA LEKKOATLETYKA; 
BADMINTON 

UNIHOKEJ; PŁYWANIE; 
WIOŚLARSTWO; 
KOSZYKÓWKA 

GIMNAZJA PIŁKA NOŻNA LEKKOATLETYKA; 
UNIHOKEJ 

WIOŚLARSTWO; 
SIATKÓWKA 

SZKOŁY PONADGIM. PIŁKA NOŻNA LEKKOATLETYKA; TENIS STOŁOWY; PIŁKA 
RĘCZNA; KOSZYKÓWKA; 

SIATKÓWKA 

OGÓŁEM PIŁKA NOŻNA LEKKOATLETYKA; SIATKÓWKA; UNIHOKEJ; 

 
6.4. SPORTOWA AKTYWNOŚD UCZNIÓW PŁOCKICH SZKÓŁ  

(współczynnik ilości zdobytych punktów w stosunku do ilości uczniów w szkole)  

TYP SZKOŁY I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 

SZKOŁY PODST. SP 15 SP 6 SP 16 

GIMNAZJA G 10 G 12 G PUL 
SZKOŁY PONADGIM. I LO PUL IV LO ZST 

 
6. 5. UDZIAŁ OLIMPIJCZYKÓW: 
W realizacji programu Płockiej Olimpiady Młodzieży 2016 brali aktywny udział Olimpijczycy – wychowankowie 
płockich klubów sportowych: 

1. GRZEGORZ STELLAK – brązowy medalista IO, trzykrotny olimpijczyk, 
2. SŁAWOMIR MACIEJOWSKI – finalista IO Monachium - 1972 
3. STANISŁAW WIERZBICKI – uczestnik IO Moskwa - 1980 
4. WOJCIECH JANKOWSKI – brązowy medalista IO, siedmiokrotny uczestnik IO, 
5. BOGDAN ZALEWSKI – uczestnik IO Ateny - 2004, 
6. PIOTR BUCHALSKI – uczestnik IO Ateny-2004 I Pekin - 2008 
7. ELŻBIETA JANKOWSKA – jedyna płocka olimpijka – Seul-1988 
8. MICHAŁ CIEŚLAK – brązowy medalista IO Barcelona - 1992 
9. JERZY KRASKA – złoty medalista IO Monachium - 1972 
10. DARIUSZ GOŹDZIAK – złoty medalista IO Barcelona – 1992 (PKOl) 
11. JACEK WRÓBLEWSKI – sędzia finałowego turnieju IO Barcelona – 1992 w piłce ręcznej 
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6.6. PROMOCJA IMPREZY 

  Z przykrością stwierdzamy, że masowa impreza dla młodzieży szkolnej w roku Igrzysk Olimpijskich 
Rio de Janeiro 2016 nie znalazła uznania w płockich mass mediach. 

 
6.7. WNIOSKI 

1. Zdaniem współorganizatorów imprezy: Płockiego Szkolnego Związku Sportowego, Miejskiego 
Zespołu Obiektów Sportowych oraz Płockiego Klubu Olimpijczyka wszystkie zakładane cele 
Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2016 zostały zrealizowane.  Główne cele POM-2016 to: 

 Promocja sportu wśród młodzieży szkolnej w Płocku, 

 Wyłonienie najlepszych szkół we współzawodnictwie sportowym na terenie 
Miasta Płocka, 

 Promocja idei olimpizmu, promocja płockich Olimpijczyków w roku Igrzysk 
Olimpijskich Rio de Janeiro-2016, 

 Integracja środowiska sportowego w wybranych dyscyplinach sportu, 

 uhonorowanie zasłużonych ludzi sportu w Płocku, 

 uhonorowanie młodych płockich sportowców (kółka olimpijskie), 
2. Ilościowy udział szkół i młodzieży szkolnej oraz osiągnięte wyniki sportowe w 

współzawodnictwie sportowym szkół z terenu Miasta Płocka a także popularnośd 
poszczególnych dyscyplin sportu, zaangażowanie ludzi związanych z daną dyscypliną sportu, 
zaangażowanie dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego, zaangażowania klubów i 
trenerów dyscyplin sportu ujętych w programie POM-2016 wskazują na wiele aspektów, które 
powinny zostad ujęte w „Strategii rozwoju sportu młodzieżowego w Płocku na lata 2017 – 
2022”. Są to m.in.  

 

 Ilośd młodzieży szkolnej w współzawodnictwie sportowym (12,81% ogólnej 
ilości uczniów płockich szkół). Ww. dane są zawyżone poprzez udział jednego 
ucznia w więcej niż jedna dyscyplina sportu, 

 Ograniczania zgłoszeo niektórych szkół do współzawodnictwa sportowego 
jedynie w tych dyscyplinach sportu, w których szkoła specjalizuje się poprzez 
prowadzenie akademii sportu w danej dyscyplinie, klas sportowych lub 
współpracy z klubem sportowym (patrz – piłka ręczna w szkołach 
podstawowych) 

 

 Zróżnicowany poziom zainteresowania współzawodnictwem sportowym 
POM-2016 przez kluby sportowe prowadzące dyscypliny sportu ujęte w 
programie POM. Na szczególne pozytywne wyróżnienie zasługują – tenis 
stołowy, badminton, lekkoatletyka, wioślarstwo, siatkówka, koszykówka, 

 

 Na szczególne wyróżnienie zasługują dyrektorzy szkół zaangażowanych w 
przeprowadzenie finałów POM na obiektach szkolnych, za udostępnienie i 
przygotowanie obiektów sportowych. Dotyczy to dyrektorów: 

                                      - Szkoły Podstawowej nr 5 
                                      - Szkoły Podstawowej nr 16  
                                      - Szkoły Podstawowej nr 22  
                                      - Szkoły Podstawowej nr 23 
                                      - Zespołu Szkół Technicznych  
                                      - Zespołu Szkół nr 1 
                                      - Zespołu Szkół nr 2 
                                      - Zespołu Szkół nr 5 
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3. Współorganizatorzy Płockiej Olimpiady Młodzieży 2016 są gotowi do kontynuacji realizacji 
programu POM w następnych latach – z uwzględnieniem wniosków wynikających z realizacji 
tegorocznej edycji POM i wnioskują do Prezydenta Miasta Płocka o ujęcie tej imprezy w 
rocznym kalendarzu imprez sportowych w Płocku na rok 2017 i na lata następne z 
zapewnieniem odpowiedniego jej finansowania. 

 
4. Współorganizatorzy Płockiej Olimpiady Młodzieży 2016 – biorąc pod uwagę wnioski z realizacji 

tegorocznej edycji - wskazują na celowośd kontynuacji tej imprezy, jako szansy na 
„usportowienie” płockiej młodzieży, podniesienie poziomu sportowego i poprawy wyników 
płockiego sportu w „Ogólnopolskim współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży”. 

 
5. Współorganizatorzy POM-2016 wnioskują do Prezydenta Miasta Płocka o wyróżnienia dla: 

 

 najlepszych szkół w ogólnej klasyfikacji punktowej Płockiej Olimpiady 
Młodzieży – 2016, 

 najlepszych szkół w klasyfikacji dziewcząt, 

 najlepszych szkół w klasyfikacji chłopców, 

 szkół o najwyższej aktywności sportowej, 

 wyróżniających się zaangażowaniem i społeczną pracą koordynatorów 
poszczególnych dyscyplin sportu ujętych w programie POM-2016, 
 

6. Współorganizatorzy tą drogą składają serdeczne podziękowanie Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu – Prezydentowi Miasta Płocka za przyjęcie Honorowego Patronatu nad Płocką 
Olimpiadą Młodzieży - 2016. 

 
7. Współorganizatorzy w imieniu wszystkich uczestników Płockiej Olimpiady Młodzieży 2016 oraz 

własnym składają serdeczne podziękowanie dla PKN ORLEN za finansowe wsparcie organizacji 
masowej imprezy sportowej dla 2335 uczennic i uczniów płockich szkół. 

 
 

VI.2.  PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA 2016 
 

DATA i MIEJSCE IMPREZY 

W dniach 2 i 3 grudnia 2016 roku KLUB OLIMPIJCZYKA W PŁOCKU zorganizował w Płocku zawody 
sportowe na ergometrach wioślarskich „PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA-2016”. Zawody odbyły się w 
sali gimnastycznej Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Juliusza Kawieckiego. Głównym 
Sponsorem zawodów był PKN ORLEN. 
 
CELEM IMPREZY BYŁO: 

1. Wyłonienie najlepszej sztafety olimpijskiej wśród szkół podstawowych w Płocku i regionie, 
2. Wyłonienie najlepszej sztafety olimpijskiej wśród zawodników wyczynowych i osób starszych i 

niepełnosprawnych, 
3. Promocja idei olimpijskiej oraz „sportu dla wszystkich; sportu bez barier”. 
4. Promocja wioślarstwa – wiodącej i najstarszej dyscypliny sportu w Płocku. 
5. Promocja działalności stowarzyszenia – Klub Olimpijczyka w Płocku. 

 
ZADANIE ADRESOWANE BYŁO DO: 

1. Młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych 
2. Zawodników wyczynowych. 
3. Osób niepełnosprawnych i starszych. 
4. Przedstawicieli władz samorządowych oraz życia publicznego w Płocku. 
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ZADANIE BYŁO REALIZOWANE W DWÓCH ETAPACH: 
1. Etap pierwszy – eliminacje w szkołach podstawowych, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. W tym etapie – 
młodzież szkolna zapoznawała się z sprzętem sportowym, na których przeprowadzono zawody, tj. ergometrem 
wioślarskim a także metodą na wyłonienie reprezentacji szkoły do zawodów finałowych.  
2. Etap drugi – przeprowadzono finał „OLIMPIJSKIEJ SZTAFETY-2016” z udziałem reprezentacji szkół 
podstawowych, zawodników wyczynowych nieuprawiających wioślarstwa, osób starszych i niepełnosprawnych 
oraz zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych i życia publicznego w Płocku. Rozegrane Otwarte 
Mistrzostwa Miasta Płocka na ergometrze wioślarskim były eliminacją dla zawodników wyczynowych przed 
Mistrzostwami Polski w styczniu 2017 roku. W tym etapie brało udział 217 uczestników. 
 
OPIS OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW. 

1. Wyłoniono najlepsze sztafety dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. 
2. Podjęto próbę zainteresowania dzieci sportem i ideą olimpijską, historią i dorobkiem płockich 

olimpijczyków, zainteresowanie uprawianiem wioślarstwa w połączeniu z edukacją w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego. 

3. Wyłoniono najlepsze sztafety wśród zawodników wyczynowych nieuprawiających wioślarstwa, jako 
urozmaicenia formy współzawodnictwa sportowego wśród młodych sportowców.  

4. Wyłoniono najlepsze sztafety spośród zgłoszonych z całej Polski w kategorii masters – kobiet i mężczyzn, 
jako formy zainteresowania osób starszych ideą uprawiania halowego wioślarstwa – bezpiecznej i 
uniwersalnej dyscypliny sportu w każdym wieku i zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej 

5. Przeprowadzono I Otwarte Mistrzostwa Miasta Płocka na ergometrze wioślarskim na klasycznym 
dystansie – zgodnie z regulaminem PZTW – dla zawodników wyczynowych uprawiających wioślarstwo. 

6. Podjęto próbę upowszechnianie „idei dobrego przykładu” poprzez przeprowadzenie wyścigu VIP-ów, 
osób niepełnosprawnych i starszych. 

7. Poprzez upowszechnienie „sportu dla wszystkich”, przekazano młodzieży formę zdrowego trybu życia, 
kształtowania cech charakteru i integracji społecznej. 

8. Zawody były promocją idei olimpijskiej wśród młodzieży oraz społeczeostwa miasta Płocka. 
9. Nawiązano do tradycji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia poprzez rozdanie młodzieży czapeczek 

św. Mikołaja. 
 

 
VI.3. REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAO I WNIOSKÓW. 
 
 

Lp. NAZWA ZADANIA TERMIN 
 REALIZACJI 

UWAGI 

1. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej z 
ostatniego Walnego Zebrania – przygotowanie 
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków 
Klubu w dniu 26.02.2016r 

 
 

do 29.06.2016 

zrealizowano 
poza rejestracją zmian w KRS 

(częste zmiany przepisów 
prawnych, problemy 

organizacyjno-prawne) 
2. 
 

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu 29.06.2016 zrealizowano 

 

 
3. 

Współudział w organizacji finałów Płockiej 
Olimpiady Młodzieży – 2016 w zakresie 
„ceremoniału olimpijskiego”: 

 Finały sportów halowych 
 Finały sportów letnich 

 
 
 

4-6.03.2016 
5-7.05.2016 

zrealizowano 
Płocki Klub Olimpijczyka był 
głównym koordynatorem 

zadania. 

4. III Płocki Piknik Olimpijski (połączony z 
zakooczeniem Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016) 

 
7.05.2016 

zrealizowano 

5. Zakooczenie realizacji II etapu wystawy – „Od 
Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”  
(lata 1949 – 1972) 

otwarcie wystawy w 
dniu Mistrzostw 
Polski w sprincie 

wioślarskim 
21-22.05.2016 

nie 
zrealizowano – z powodu 

braku środków finansowych 

6. „Sztafeta Olimpijska-2016” 1-2.12.2016r zrealizowano  
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7. Kontynuacja zadania „IZBA TRADYCJI PŁOCKIEGO 
WIOŚLARSTWA I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW” 

praca ciągła nie 
zrealizowano – z powodu 
braku środków finansowych 

8. Publikacje związane z promocją idei olimpijskiej; 
konkursy wiedzy olimpijskiej dla młodzieży, 
spotkania z olimpijczykami itp.  

praca ciągła zamieszczano cyklicznie na 
stronie internetowej oraz na 

Facebooku 

9. Udział przedstawicieli Klubu w opracowaniu 
strategii rozwoju płockiego sportu 

praca ciągła zrealizowano 
Płocki Klub Olimpijczyka był 
głównym koordynatorem 

zadania. 

10. Przygotowania do udziału w 2017 roku obchodów 
„Roku Rzeki Wisły” – organizacja spływu rzeką 
Wisłą z Warszawy do Płocka w 135 rocznicę 
sportu płockiego i 15 – lecia Klubu Olimpijczyka w 
Płocku  

praca ciągła zrealizowano na etapie 
przygotowania regulaminu, 

opisu trasy spływu, 
przygotowano ofertę do 

konkursu,  

11. Podjąd przygotowania do ufundowania sztandaru 
dla Klubu Olimpijczyka w Płocku na jubileusz 15-
lecia działalności  

praca ciągła przygotowano projekt 
sztandaru do zatwierdzenia 

przez najbliższe WZC 

12. Spotkanie wigilijne – podsumowanie działalności 17.12.2016 nie zrealizowano – brak 
zainteresowania  

 
 
VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK. 

 
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

 PODSTAWOWE DANE O STOWARZYSZENIU. 

1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Klub Olimpijczyka w Płocku z siedzibą w Płocku (09-
402), przy ul. Kilioskiego 4 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości dla 
jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. 

2. Stowarzyszenie Klub Olimpijczyka w Płocku nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania 
finansowego myśl art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 

3. Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest: 

 Promocja i krzewienie idei oraz kultury olimpizmu zgodnie z zasadami i tradycją 
międzynarodowego oraz krajowego ruchu olimpijskiego. 

 Promocja osiągnięd sportowych płockich olimpijczyków i innych wybitnych 
zawodników; dorobku płockich szkoleniowców oraz działaczy sportowych a także ich 
zasług w życiu społecznym miasta Płocka i regionu, 

 Pomoc w rozwoju sportowym i edukacyjnym dla młodych i szczególnie uzdolnionych 
sportowo dziewcząt i chłopców, 

 Pomoc prawna, organizacyjna i finansowa dla aktualnych i byłych wybitnych 
sportowców, trenerów i innych zasłużonych ludzi sportu znajdujących się w 
trudnych sytuacjach życiowych.  

 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i patriotycznych a także wykładów, 
prelekcji i odczytów oraz okolicznościowych wystaw i publikacji związanych z 
promocją ruchu olimpijskiego, sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia. 

 Wspieranie statutowej działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, instytucji i 
osób realizujących zadania sportu osób niepełnosprawnych, polskich związków 
sportowych oraz współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie 
realizacji zadao sportu dzieci i młodzieży. 

 Pozyskiwanie środków finansowych na działalnośd statutową. 

 Informacja w mass mediach o działalności Klubu, PKOl. i MKOl. 
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4. Faktycznie wykonywaną działalnością w roku 2016 była działalnośd ww. zakresie. 
5. Klasyfikacja działalności statutowej wg PKD to 94.99.Z (działalnośd pozostałych organizacji 

członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych). 
6. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym numerem 

0000122445 
7. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest pan Wojciech Jankowski. 

 
 PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 

 
1. Stowarzyszenie Klubu Olimpijczyka PŁOCK prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 

01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotowy zrównany jest z rokiem 
kalendarzowym. 

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

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

 
 PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 
1. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 
2. Wynik finansowy za rok obrotowy 2016 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. 

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

4. 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 
        2.   Jeżeli cena zakupu tego samego składnika jest inna, ewidencję zakłada się na nowo  
              utworzonym koncie księgowym. 
        3.   Działalnośd 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. 
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Sprawozdanie składa się z: 
1. Bilansu 
2. Rachunku Zysków i Strat  
3. Informacji dodatkowej 

a) Wprowadzenia do sprawozdania 
b) Dodatkowych informacji i objaśnieo 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNNIENIA 
 

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU: 
 
Na koniec 2015roku w porównaniu ze stanem faktycznym początku roku suma bilansowa wynosi 
1865,50zł. Nastąpiło to w wyniku zwiększenia się przychodów nad wydatkami po stronie aktywów, a 
po stronie pasywów wykazaniem zysku za rok 2016 
 
W AKTYWACH trwałych na koniec roku 2016 wykazano 0,00.  
 
Aktywa obrotowe w kwocie 4332,09. składają się z: 
                                

 Zobowiązao krótkoterminowych w kwocie 0,00 
                                          gotówka w kasie: 152,49 zł 
                                          środki na rachunku bankowym 179,60zł 
 

 W PASYWACH wykazano dodatni wynik finansowy w kwocie 4332,09 zł (nadwyżka przychodów 
nad kosztami 2016 roku). 
 

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 
 
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym. 
 
NA PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA W 2016 ROKU W KWOCIE 
9205,00ZŁ SKŁADAJĄ SIĘ: 

1. przychody ze składek członkowskich:  w kwocie 950, 00 zł od osób fizycznych    - 
950,00 zł 

                     2.   dotacje w kwocie 6500,00zł w tym z:  
              Urząd Miasta w Płocku – 2500,00zł 
              PKN ORLEN SA.  -  usługa promocyjna 4000,00zł     

                     3.    darowizny 1755,00zł                                    
                                          

RAZEM 8255,00ZŁ 
 
KOSZTY PODZIELONE SĄ NA: 
       

1. Koszty realizacji zadao statutowych w kwocie 7952,58 zł, na które składają się:  
- organizacja Płockiej Olimpiady Młodzieży 2016 – Dni Olimpijczyka 
- organizacja Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2016 
 

2. Koszty administracyjne w kwocie 1144,25zł w tym: 
 koszty usług bankowych 298,50zł 
 art. biurowe 445,66 zł   
 zakup paliwa 400,09zł 

 
 


