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Poznań, dnia 5 maja 2014 r. 
 

 

SPRAWOZDANIE 
  

ZA ROK 2013 
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 2013 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego rozpoczął             

z dodatnim bilansem konta wynoszącym: 
 

(plus) 39 483,23 zł. 

 

Powyższa kwota nie była obciążona żadnymi zobowiązaniami.  
 

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

 
 (plus) 43 643,11 zł. 

 

Cały rok 2013 był nadal czasem racjonalizacji wydatków, pozwalających utrzymać 
płynność finansową Związku. Priorytetem było utrzymanie dotychczasowych 

kosztów własnych, funkcjonowania Zarządu. Należy jednak zauważyć, że od roku 

2012 pojawiają się nowe koszty stałe związane chociażby z wprowadzeniem przez 
WSS w Poznaniu opłaty za prowadzenie obsługi księgowej przez Biuro Obsługi 

Związków Sportowych oraz opłat bankowych związanych z prowadzeniem 

własnego konta bankowego. 

 
I.  Koszty funkcjonowania Zarządu i Biura WZSS. 

 

W roku 2013 na odpłatne wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę:  
 

1 297,16 zł. 
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Rozliczenie tej kwoty znajduje się w poniższych tabelach: 

 

Lp. 
Koszty delegacji służbowych w podziale na przyczynę 

ich wydania. 

suma 

wypłaconych 
delegacji 

1 
Poszerzone posiedzenie Zarządu Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Bydgoszczy 150,44 zł 

2 
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PZSS w 

Bydgoszczy 795,68 zł 

3 
Szkolenie trenerów we Wrocławiu (zgodnie z planowanym 
wydatkiem w preliminarzu) 351,04 zł 

 

Lp. 

imię i nazwisko 

korzystającego 
z delegacji 

cel wyjazdu 
suma wypłaconych 

delegacji 

1 Tomasz Pawlak poszerzony Zarząd PZSS 150,44 zł 

2 Andrzej Tomasik WZD PZSS 237,37 zł 

3 Dawid Migała WZD PZSS 255,75 zł 

4 Wiesław Chiliński WZD PZSS 302,56 zł 

5 Andrzej Cepa szkolenie trenerów 351,04 zł 

RAZEM:   1 297,16 zł 
 

Lp. 
Koszty delegacji służbowych w podziale osoby z nich 

korzystające 

suma 

wypłaconych 
delegacji 

1 Tomasz Pawlak 150,44 zł 

2 Andrzej Tomasik 237,37 zł 

3 Dawid Migała 255,75 zł 

4 Wiesław Chiliński 302,56 zł 

5 Andrzej Cepa 351,04 zł 
 

W roku 2012 kosztem własnym Zarządu WZSS były delegacje na kwotę: 
 

991,26 zł. 

 
Tak więc wzrost wydatków w roku 2013, w zakresie delegacji służbowych,                      

w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł: 

 

(plus) 305,90 zł. 
 

Łączny koszt związany z opłatami za telefony komórkowe, telefon 

stacjonarny oraz utrzymanie witryny internetowej w roku 2013 uległ zwiększeniu        
o kwotę 1 008,49 zł. Ze służbowych telefonów komórkowych w roku 2013 

korzystali: 
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Prezes –  Tomasz Pawlak 

Wiceprezes Urzędujący –  Mateusz Dziubek 

Wiceprezes –  Andrzej Cepa 
 

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków roku 2013 we wskazanych 

obszarach w ujęciu porównawczym do roku 2012: 
 

 rok 2012 rok 2013 PORÓWNANIE 

Internet 584,25 zł 768,75 zł plus 184,50 zł 

telefony ERA 2 183,42 zł 3 008,18 zł plus 824,76 zł 

telefony NETIA 1 038,39 zł 1 037,62 zł minus - 0,77 zł 
    

koszty ogółem: 3 806,06 zł 4 814,55 zł plus 1 008,49 zł 
     

średnia rok  317,17 zł 401,21 zł plus  84,04 zł 
    

tylko telefony 3 221,81 zł 4 045,80zł plus 823,99 zł 

średnia telefony 268,48 zł 337,15 zł plus 68,67 zł 
    

średnia ERA 181,95 zł 250,68 zł plus 68,73 zł 

średnia NETIA 86,53 zł 86,47 zł minus -0,06 zł 

 

Powyższe porównanie wskazuje jednoznacznie, że koszty użytkowania 

telefonów i utrzymania witryny internetowej znacząco wzrosły. Powodem 
powyższego jest wzrost kosztów utrzymania witryny internetowej Związku, a także 

podpisanie nowej umowy z operatorem telefonii komórkowej T-Mobile. W tym 

drugim przypadku skorzystano z oferty operatora i do telefonów komórkowych 
dokupiono trzy tablety (użytkowane przez te same osoby co telefony). Wykazany 

wzrost kosztów to opłaty wliczone w abonament za zakupiony sprzęt (telefony                 

i tablety). Wzrost kosztów utrzymania witryny internetowej związany jest                          
z podwyżkami przeprowadzanymi corocznie przez operatora, firmę NetArt.  

 

Od roku 2012 w wydatkach Zarządu WZSS pojawiła się opłata                        
za korzystanie z usług księgowych Biura Obsługi Związków Sportowych WSS                  

w Poznaniu. Miesięczna kwota obciążenia w roku 2012 wynosiła 178,66 zł,                  

co rocznie obciążyło Związek na kwotę: 

 
2 143,92 zł. 

 

W roku 2013 opłata ta zmalała do kwoty 150,00 zł miesięcznie, co obciążyło 
Zarząd Związku kwotą: 

 

1 800,00 zł. 
 

Powyższe spowodowało więc spadek obciążenia rocznego o kwotę 343,92 zł.              

Jak już wspomniano w poprzednim sprawozdaniu, alternatywą dla tej sytuacji 
byłoby poszukanie przez Zarząd Związku innego biura rachunkowego. Jednak                         
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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 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. W roku 2013 doszedł 
następny aspekt tej sprawy związany z faktem, że nie dosyć, że koszty te nie 

wzrosły, to jeszcze uległy obniżeniu. Tak więc nadal zdaniem Zarządu, 

poszukiwanie innego podmiotu do prowadzenia spraw finansowych związków 
wydaje się być pozbawione racjonalnych podstaw. 

 

Tak przedstawiały się podstawowe koszty funkcjonowania Zarządu 

Związku w roku 2013. Pozostałe koszty to faktury: 
 

 za przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego  

Delegatów WZSS w dniu 15 maja 2013 roku, ogółem 2 400,00 zł; 

 opłata pocztowa za przesyłki, ogółem 2019,86 zł; 

 opłata za tabliczkę okolicznościową dla zasłużonego trenera 99,00 zł; 

 opłata za wyróżnienia przyznane na koniec kadencji władz Związku oraz 

tabliczki okolicznościowe dla członków honorowych Związku 1 410,89 zł; 

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

w preliminarzu) 597,02 zł. 

 
Dane zawarte powyżej można ująć w następującej tabeli; 

 

kategoria wydatku rok 2012 rok 2013 spadek / wzrost 

telefony / Internet 3 806,06 zł 4 814,55 plus 1 008,49 zł 

koszty zebrań / walnego 1 300,00 zł 2 400,00 zł plus 1 100,00 zł 

koszty Biura WZSS  
(opłata za konto)  160,50 zł plus 160,50 zł 

koszty Biura WZSS (materiały, 
kwiaty, upominki  itp.) 302,16 zł 1 509,89 zł plus 1 207,73 zł 

koszty Biura WZSS (poczta 
koszty przesyłki) 371,88 zł 219,86 zł minus - 152,02 zł 

koszty Biura WZSS (opłata 
BOZS) 2 143,92 zł 1 800,00 zł minus - 343,92 zł 

koszty Biura WZSS (kurs 
trenerski) 257,00 zł 597,02 zł plus 340,02 zł 

koszty Biura WZSS 
(delegacje) 991,26 zł 1 297,16 zł plus 305,90 zł 

koszty Biura WZSS - razem 4 066,22 zł 5 584,43 zł plus 1 518,21 zł 

RAZEM: 9 172,28 zł 12 798,98 zł plus 3 626,70 zł 
    

średni koszt funkcjonowania na 
jeden miesiąc 

764,36 zł 1 066,58 zł plus 302,23 zł 
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Wraz z założeniem wyodrębnionego konta bankowego Związku, pojawiła się nowa 

kategoria obciążenia, związana z opłatami bankowymi za jego prowadzenie.                 
W roku 2013 koszty te wyniosły: 160,50 zł. Kwota ta jest niewielka, a korzyści 

płynące z własnego numeru konta są o wiele większe. Dzięki własnemu 

rachunkowi bankowemu w przyszłości unikniemy problemów szczególnie 
związanych z księgowaniem wpływów, co niejednokrotnie zdarzało się przy 

obsłudze dotychczasowego subkonta Biura Obsługi Związków Sportowych, które 

było częścią konta obsługującego inne związki sportowe, przez to biuro.  
 

Rok 2013 był rokiem wyborczym, co spowodowało konieczność zwołania Walnego 

Zebrania w sposób bardziej uroczysty. Ponadto w czasie tego zebrania wręczono 

okolicznościowe wyróżnienia i ustanowiono czterech Członków Honorowych WZSS 
w Poznaniu, wręczając im na tę okoliczność stosowne upominki (w tabeli ujęto w 

wierszu materiały, kwiaty, upominki  itp.). Powyższe sprawy wygenerowały wzrost 

wydatków w tym zakresie, w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 2 510,89 zł 
(średnio na miesiąc 209,24 zł). 

 

Koszty przesyłek pocztowych spadły chociażby z tego powodu, że w roku 2012 
zwołano dwa Walne Zebrania Delegatów Związku. 

 

Średni koszt miesięcznego funkcjonowania Zarządu Związku, obejmujący obszary 
wymienione w powyższej tabeli, w roku 2013 był wyższy od kosztów osiągniętych           

w roku 2012 o 302,23 zł. Największy wpływ na oszacowany wzrost miały 

wskazane powyżej czynniki. 

 
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.  

 
Poprzednie zaległości składkowe wynosiły 

 

3 450,00 zł. 
 

W roku 2013 ograniczono je poprzez dokonanie wpłat na konto WZSS do kwoty: 
 

2 850,00 zł. 
 

Poniższa tabela obrazuje stan opłacania składek członkowskich za rok 2013,            

przez członków zwyczajnych Związku: 
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zaległość 

składka za 
2013 

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   -400,00 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 0,00 zł 

6 SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” 800,00 zł 400,00 zł 1 200,00 zł   -1 200,00 zł 

7 SKS „INTER CONNENTAL”   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

8 UKS „KOPERNIK” Konin 800,00 zł 400,00 zł 1 200,00 zł   -1 200,00 zł 

9 UKS „SPARTAKUS” Biedrusko   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

10 UKS „TARCZA” Piła 50,00 zł 400,00 zł 450,00 zł   -450,00 zł 

11 MKS LOK „BASZTA”   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

12 UKS „DELFIN”   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

13 UKS LOK „LESNA” 800,00 zł 400,00 zł 1 200,00 zł   -1 200,00 zł 

14 BK w Rawiczu   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

15 KSS LOK VIS Gostyń   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

16 KS LOK GILZA Pleszew   400,00 zł 400,00 zł 500,00 zł + 100,00 zł 

17 RKS BOCK Rawicz   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

18 KBS w Margoninie 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł   -800,00 zł 

19 MKS MUSZKIET Wieleń   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

20 SSS KBS w Śremie   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

21 KŻR LOK "WIARUS" Oborniki   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

22 PKS Piła   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

23 ESA SC    400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

24 Kaliskie BSK   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

25 BK Budzyń   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

26 KBS Borek Wlkp.   400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 

27 Wielkopolski KS „GRUNWALD”   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

28 WTS „TARCZA 96”   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

29 Wojskowy KS „GRUNWALD”   400,00 zł 400,00 zł   -400,00 zł 

30 SS KBS w Pogorzeli   800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł -800,00 zł 

RAZEM: 2 850,00 zł 12 400,00 zł 15 250,00 zł 4 500,00 zł - 10 750,00 zł 

31 LOZS 
 

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

RAZEM: 2 850,00 zł 15 000,00 zł 17 850,00 zł 7 100,00 zł - 10 750,00 zł 

 

Kwota należnej składki członkowskiej WZSS od członków zwyczajnych Związku             

w roku 2013, razem z zaległościami z lat poprzednich wynosiła: 
 

15 000,00 zł 

 

W roku 2013 zebrano od członków zwyczajnych w ramach składki członkowskiej 
kwotę: 

 

7 100,00 zł 
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co oznacza, że zaległości składkowe na rok 2014 wynoszą: 

 
10 750,00 zł. 

 

W stosunku do roku poprzedniego, zaległość składkowa wzrosła o 6 200,00 zł.  
 

Powstanie przedstawionych powyżej zaległości składkowych ma 

pewne uzasadnienie, związane z reorganizacją współpracy WZSS w Poznaniu z 
Biurem Obsługi Związków Sportowych WSS w Poznaniu, obsługującym nasz 

Związek w sprawach rozliczeń finansowych. Przede wszystkim chodzi tu o zmianę 

konta obsługi Związku. Do połowy roku 2013 WZSS korzystał z subkonta BOZS 

WSS w Poznaniu, które było wydzielone z konta podstawowego obsługującego 
większość związków sportowych w Poznaniu. Wydzielenie konta spowodowało, że 

do końca 2013 roku operacje finansowe były prowadzone dwutorowo, na obu 

rachunkach, czyli subkoncie i koncie WZSS. Dopiero zbilansowanie obu 
rachunków dało prawidłowy wynik wszystkich operacji przeprowadzonych w roku 

2013. Tak naprawdę pełny obraz operacji finansowych Związku po zbilansowaniu 

obu rachunków powstał dopiero z końcem marca 2014 roku. Pewien wpływ na 
powyższe sprawy miały także zmiany w Zarządzie WZSS, gdzie po wyborach w 

roku 2013 doszło do zmiany na stanowisku Skarbnika.  

 
W związku z powyższym, prace Zarządu związane z uregulowaniem 

kwestii składkowych za rok 2013, a także rok 2014 zostaną podjęte w drugiej 

połowie 2014 roku. Zarząd z uwagi na fakt, że tak naprawdę wina za powstałe 

opóźnienia nie leży po stronie członków Związku, będzie do tej sprawy podchodził 
w sposób elastyczny, wypracowując najlepsze rozwiązania dla każdego członka 

zwyczajnego osobno. 
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III.  Egzaminy Patentowe. 

 

Następną formą zdobycia funduszy na działalność statutową WZSS 
w roku 2013 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 – 16 marca 2013 – Gostyń 5 000,00 zł     

   
5 000,00 zł 

        

Egzamin – 16 czerwca 2013 – Poznań 8 125,00 zł     

wynajem obiektów „DIANA” P-ń   900,00 zł   

wynajem obiektów „DWÓR GRUNWALZKI” P-ń 
 

1 000,00 zł 
 umowy o dzieło   2 054,00 zł   

opłata Urząd Skarbowy   346,00 zł   

łącznie koszty     4 300,00 zł 3 825,00 zł 
        

Egzamin – 7 września 2013 – Gostyń 5 925,00 zł     

      5 925,00 zł 
    

Egzaminy w roku 2013 19 050,00 zł 4 300,00 zł 14 750,00 zł 

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

Stosunek 2013 do 2012 - 3 375,00 zł - 212,51 zł - 3 162,49 zł 

 
W roku 2013 WZSS wypracował dzięki Egzaminom Patentowym kwotę: 

 

14 750,00 zł 

 
Kwota ta była niższa niż wypracowana w roku 2012 o sumę 3 162,49 zł. Przede 

wszystkim w roku 2013 zorganizowano o dwa egzaminy mniej niż w roku 2012, 

jednak należy uznać, że wpływ z tego tytułu był znacznym zasileniem konta 
Związku.  

 

IV.  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 
2013 Związek dysponował z tego tytułu kwotą: 

 

15 266,00 zł 
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Jest to kwota niższa o 2 093,00 zł niż w roku 2012. 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. 
 

Zgodnie z przyjętym preliminarzem wydatków kwota ta została podzielona 

pomiędzy następujące pozycje:  

 

 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 – 9 266,00 zł. 

 

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 3 400,00 zł śrut do broni 

pneumatycznej z przeznaczeniem do bezpośredniego zużycia przez SKS Inter-
Continental w Pile. Z powyższej kwoty 3 281,00 zł pochodziło z funduszy 

przekazanych przez powyższy Klub do rozliczenia przez Związek, a kwota               

119,00 zł została wyasygnowana ze środków własnych Związku. 
 

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 23 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie 

zmiany Uchwały nr 19 / 2013 z dnia 11 września 2013 roku Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w sprawie podziału i 

przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w 
V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2013., dokonano następujących 

operacji finansowych 

 
przyznano dofinansowanie do zakupu sprzętu następującym podmiotom 

zrzeszonym w Związku: 

 
1)  Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”; 62-800 Kalisz,                   

ul. Rzemieślnicza 6, nr rejestru WZSS 2/W1/11: 

 

• środki finansowe w wysokości 3 400,00 zł                              
(trzytysiąceczterysta złotych 00/100)  
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2)  Rawicki Klub Sportowy "BOCK" 63-900 Rawicz, ul. Spokojna 1 A                  

nr rejestru WZSS - 11/W1/11: 
 

 środki finansowe w wysokości 2 585,00 zł                                                      

(dwatysiącepięćsetosiemdziesiątpięć złotych 00/100)  

 i dodatkowo ze środków własnych kwotę 815,00 zł                                                         
(osiemsetpiętnaście złotych 00/100)  

 

Łącznie na zakupy sprzętu z V części preliminarza wydano więc 10 200,00 zł                 
z czego 9 266,00 zł było środkami z dotacji za punkty. Pozostała kwota 934,00 zł 

została wyasygnowana ze środków własnych Związku. W stosunku do roku 2012 

wydatkowana w ramach części V kwota zmalała o 2 919,83 zł. Kwota pochodząca 
z dotacji za punkty była mniejsza o 2 093,00 zł, a kwota pochodząca ze środków 

własnych spadła o 826,83 zł. 

 

V.  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  

(66 x 30,00 zł) 

strzelania pistoletowe 
9 i 10 marca 2013 roku 1 980,00 zł 

  trofea 
 

183,60 zł 
 koszty organizacyjne (w tym 

sędziowie) 

 

1980,00 zł 

   
 

2 163,60 zł -183,60 zł 

    startowe - przychód WZSS  
(57 x 25,00 zł) 

strzelania pneumatyczne 

25 i 26 października 2013 roku 1 425,00 zł 

  trofea 

 

195,48 zł 

 koszty organizacyjne (w tym 

sędziowie) 
 

2 925,00 zł 
   

 

3 120,48 zł -1 695,48 zł 

    OGÓŁEM: 3 405,00 zł 5 284,08 zł - 1 879,08 zł 
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Jak widać, organizacja tych zawodów nie przyniosła Związkowi zysku, a koszty 

poniesione w tym zakresie zamknęły się kwotą: 

 
1 879,08 zł 

 

Pokrycie tej kwoty nastąpiło ze środków własnych Związku i zawiera się                        
w granicach kwoty określonej w I części preliminarza wydatków na rok 2013. 

Większe koszty Mistrzostw w Strzelaniach pneumatycznych związane są                         

z podwójną ilością przygotowanych stanowisk i zwiększoną ilością (w stosunku                
do imprezy pistoletowej) ilości przygotowywanych kompletów tarcz.  

 

VI.  Opłacenie składki członkowskiej do Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego. 
 

W roku 2012 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 

odprowadził składkę członkowską do PZSS w wysokości: 
 

2 850,00 zł 

 
co obejmuje opłatę za: 

 

 związek wojewódzki – 350,00 zł 

 50 podmiotów w nim zrzeszonych – 2 500,00 zł  
 

Wpłaty dokonywano jednorazowo w dniu 26 marca 2013 roku. 

 
VII.  Podsumowanie. 

 

Reasumując dane zwarte w niniejszym sprawozdaniu, należy 

stwierdzić, że działania Zarządu WZSS, podjęte w roku 2013 doprowadziły                    
do dalszej poprawy stanu finansów Związku. Biorąc pod uwagę dane z początku 

sprawozdania, Zarząd utrzymuje dodatni bilans księgowy i nie posiada żadnych 

zaległości na zamknięcie roku 2013. Biorąc po uwagę bilans otwarcia roku, 
wynoszący 39 483,23 zł, należy stwierdzić, że podjęte działania w zakresie 

gospodarki finansowej doprowadziły do wypracowania kwoty: 

 
4 159,88 zł 

 

która stanowi środki własne WZSS, nie obciążone żadnymi zobowiązaniami.  
 

W tym miejscu trzeba dodać, że powyższe dzieje się w warunkach 

ciągłego podnoszenia się kosztów funkcjonowania Związku, które wynikają z 

przyczyn od niego niezależnych. W przeciągu ostatnich lat zmianie, każdy rok 
przynosi zmiany praktycznie w każdym aspekcie związanym z finansowaniem 

statutowych celów Związku. Następne lata również przyniosą dalsze zwiększenie 

kosztów działalności. Od roku 2014 WZSS będzie musiał wnosić opłatę za 
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użytkowane pomieszczenie przy ul. Reymonta 35. To następna opłata związana              

z funkcjonowaniem Biura Związku, po wprowadzeniu opłaty za obsługę księgową 

do BOZS WSS w Poznaniu. Tak samo, nie do końca wiadomo co stanie się                        
z systemem punktowym, stanowiącym podstawę do naliczeń dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego. Zlikwidowanie go będzie następnym ciosem, po wycofaniu 

dotacji PZSS dla związków wojewódzkich na realizację celów statutowych. Ogólnie 
można przyjąć, że koszty funkcjonowania Związku stale rosną, a źródła jego 

przychodu albo maleją, albo w ogóle są likwidowane. Należy jednak też stwierdzić, 

że pewne źródła dochodu pozostaną niezmienne, a Związek ma obecnie fundusze 
na realizację swoich zadań i nie grozi mu utrata płynności finansowej, 

przynajmniej w najbliższych latach. Podstawą będzie jednak utrzymanie pewnych 

rygorów i dalsza racjonalizacja wydatków. 


