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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica FLORIAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-217 Poczta RYBNIK Nr telefonu 605206906

Nr faksu E-mail szermierka@iksbushido.pl Strona www iksbushido.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-04-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27788356500000 6. Numer KRS 0000079369

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marcin Matras Prezes TAK

Karolina Ostroch Skarbnik TAK

Marcin Wawoczny Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Barbara Wolny Przewodnicząca TAK

Genowefa Polok Członek TAK

Wojciech Gorzawski Członek NIE

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "BUSHIDO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Działalność Stowarzyszenia w roku 2018 zdominowana została przez głębokie, wręcz rewolucyjne zmiany 
organizacyjne. Ze względu na szeroki zakres tematyczny, niniejsze sprawozdanie podzielone zostało na części.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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ORGANIZACJA
 Najważniejszym wydarzeniem roku 2018 była całkowita zmiana władz Stowarzyszenia, która wynikała z 
wyczerpania chęci do pracy zarówno ze strony Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej. W związku z tym Wiceprezes 
Janusz Taranczewski zwołał na dzień 22 marca Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowych 
władz. W toku Zebrania odwołano dotychczasowe władze Klubu, a następnie dokonano wyboru nowego Zarządu w 
osobach - Marcin Matras (prezes), Karolina Ostroch (skarbnik), Justyna Skiba (sekretarz) oraz Komisji Rewizyjnej w 
osobach - Barbara Wolny (przewodnicząca), Beata Felsztyńska, Genowefa Polok. Zgodnie z przepisami prawa nowy 
Zarząd złożył stosowny wniosek do KRS a Sąd Rejonowy w Gliwicach zmianę władz odnotował w rejestrze.
W sierpniu 2018 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ujawnił, że pani Justyna Skiba ze względów prawnych nie może 
być członkiem Zarządu OPP, jaką jest Stowarzyszenie, W związku z tym wezwał Zarząd do złożenia wniosku o 
wykreślenie statusu OPP, co wiązałoby się z utratą możliwości otrzymywania odpisu 1% podatku. Po analizie 
sytuacji pani Justyna Skiba złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie a Sąd tę rezygnację (popartą wnioskiem o 
wykreślenie z KRS) uznał za usunięcie przeszkody - Klub zatem utrzymał status Organizacji Pożytku Publicznego.
W związku z rezygnację p. Justyny Skiba Zarząd podjął działania zmierzające do uzupełnienia składu o Sekretarza, 
co zostało zwieńczone 19 grudnia, kiedy w skład Zarządu wybrany został pan Marcin Wawoczny. Tym samym proces 
zmian we Władzach został zakończony.
Na bieżąco realizowana była działalność promocyjna, poprzez profil na Facebooku, stronę internetową oraz notatki 
prasowe wysyłane do mediów lokalnych i regionalnych.
Klub w roku 2018 kontynuował funkcjonowanie w ramach Śląskiego Związku Szermierczego oraz Polskiego Związku 
Szermierczego. W czerwcu Prezes Zarządu brał udział w obradach Walnego Zebrania Członków Śląskiego Związku 
Szermierczego. Klub ze względów finansowych nie wysłał delegata na Walne Zebranie Delegatów Polskiego 
Związku Szermierczego.
Siedziba Klubu (adres rejestrowy) pozostawała bez zmian. Ze względów praktycznych Klub wykorzystuje od 2018 
roku skrytkę pocztową nr 55 w UP nr 1 w Rybniku. Adres skrytki jest oficjalnym adresem korespondencyjnym 
Stowarzyszenia.

FINANSE
 Rok 2018 rozpoczęty został kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która miała miejsce w dniach 4, 5, 12 i 19 
stycznia. Kontrolą objęty został okres od marca 2015 roku do listopada 2017 roku. W wyniku badania dokumentów 
źródłowych ujawnione zostały nieprawidłowości w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej, sporządzone zostały 
korekty dokumentów i naliczone zostały odpowiednie składki. Ustępujący Zarząd nie przekazał protokołu 
pokontrolnego nowym władzom, co więcej - zapewnił że od strony księgowej oraz formalno-prawnej sytuacja Klubu 
jest “czysta”, bez zobowiązań finansowych.
W ciągu roku okazało się jednak, że Klub:
posiada nieuregulowane zobowiązania z tytułu usług księgowych 459zł - częściowo nieuregulowane faktury za 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz za sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2017
zadłużenie wysokości 1198,10zł w ZUS wynikające z protokołu pokontrolnego, co ujawnione zostało w wyniku 
wystąpienia Zarządu do ZUS z wnioskiem o rozliczenie konta.
W związku z tym Zarząd podjął działania zmierzające do uregulowania zadłużenia, w efekcie spłacono firmę 
księgową (w dwóch ratach) oraz ZUS, który wystawił zaświadczenie o niezaleganiu.
Zarząd podjął również decyzję o zmianie podmiotu prowadzącego księgowość na Biuro Rachunkowe Jadwiga Halfar, 
co dało oszczędności rzędu prawie 1400zł rocznie. Pani Jadwiga Halfar odpowiada za sprawy księgowe od kwietnia 
2018 roku (umowa z poprzednim biurem została rozwiązana za porozumieniem stron).
W roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia uzyskał dotację w wysokości 10000 zł na działalność szkoleniową i sprzęt 
sportowy w ramach “Programu KLUB” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki zostały 
rozdysponowane zgodnie z umową oraz rozliczone w terminie, co zostało potwierdzone stosownym pismem ze 
strony MSiT.
Zarząd Klubu pozyskał w roku 2018 jednego sponsora - spółkę NoMonday Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, który 
przekazał tytułem darowizny (podpisana umowa sponsorska) kwotę 3000zł.
Klub nie zatrudniał nikogo na podstawie umowy o pracę, realizowana natomiast była umowa zlecenia prowadzenia 
zajęć treningowych, zgodnie z umową z MSiT wspomnianą wyżej. Poza zajęciami z “Programu KLUB” zajęcia 
szkoleniowe prowadzone były na zasadzie wolontariatu.
Z tytułu 1% podatku Klub uzyskał 1127,20zł, które przeznaczone zostały na działalność Statutową (wkład własny do 
“Programu KLUB”).
Szczegółowe informacje na temat finansów Stowarzyszenia zawarte są w załączonym sprawozdaniu finansowym.
W grudniu 2018 roku Zarząd złożył dwa wnioski o granty ze środków Urzędu Miasta Rybnika w ramach:
ustawy o sporcie - działalność szkoleniowa klubu sportowego
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
 Zajęcia szermiercze i ogólnosprawnościowe prowadzone były w roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku, 
gdzie na zasadzie użyczenia dysponowaliśmy małą salą gimnastyczną oraz magazynkiem sprzętu. Na cały okres 
wykorzystania podpisana została umowa użyczenia (okres wrzesień 2017 - czerwiec 2018 oraz wrzesień 2018 - 
czerwiec 2019).
 Zajęcia treningowe prowadzone były przez instruktora sportu legitymującego się stosownymi uprawnieniami 
(legitymacja instruktora sportu w zakresie szermierki wydana przez Akademię Wychowania Fizycznego w 
Katowicach) oraz licencją intstruktorską Polskiego Związku Szermierczego i sędziowską Śląskiego Związku 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Szermierczego. Ze względów organizacyjnych w roku 2018 nie była prowadzona szeroka akcja rekrutacyjna - 
szkolenie odbywało się w ramach istniejącej grupy dzieci i młodzieży. Przeprowadzenie takiej akcji planowane jest na 
sierpień - wrzesień 2019 roku.
 Zawodnicy Klubu brali udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Szermierczy 
oraz Śląski Związek Szermierczy.
 Dzięki środkom z “Programu KLUB” udało się uzupełnić braki sprzętowe, głównie w zakresie broni, kling i 
przewodów osobistych. Częściowo uzupełnione zostały również braki w strojach szermierczych. Udało się również 
zakupić sprzęt ogólnosportowy w postaci taśm treningowych, drabinki koordynacyjnej, pachołków i poprzeczek 
treningowych itp. Dzięki powyższym zakupom możliwe było prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych jak i 
specjalistycznych.

PLANY NA ROK 2019
 W roku 2019 Zarząd planuje przede wszystkim:
uzyskanie finansowania z UM Rybnika i programów dodatkowych (np. “Program KLUB”) oraz od sponsorów z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu, ubrań i sfinansowanie zajęć treningowych oraz startów w zawodach;
przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej i rekrutacyjnej, przede wszystkim w SP1, SP2 i SP34  - celem jest 
pozyskanie jednej lub dwóch grup szkolenia podstawowego (dzieci w wieku 7-9 lat, 10-25 osób);
podjęcie działań mających na celu zmianę siedziby Klubu tak, aby Stowarzyszenie mogło dysponować 
pomieszczeniem klubowym, w którym przechowywana będzie dokumentacja itp.;
podjęcie działań mających na celu szersze zaangażowanie Dyrekcji SP1, SP2 i SP34 we współpracę ze 
Stowarzyszeniem - głównie pod kątem rekrutacji dzieci oraz działań promocyjnych;
dalsze prowadzenie działalności szkoleniowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

25

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 295,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 295,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 
organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w 
zakresie szermierki (w broniach: szabla i szpada). Udział 
we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, 
organizowanym przez Polski Związek Szermierczy oraz 
Śląski Związek Szermierczy. Prowadzenie zajęć 
ogólnorozwojowych i ogólnosportowych dla dzieci i 
młodzieże ze specjalnym uwzględnieniem naboru do 
szkolenia sportowego w zakresie szermierki na szable. 
Promowanie aktywnego stylu życia poprzez 
upowszechnianie uprawiania sportu, Profilaktyka.

1 127,20 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 127,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 127,20 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

12 918,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 Zakup sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć. 1 127,20 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 918,01 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 377,19 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

29 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

3 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 000,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

500,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 000,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Matras, Karolina Ostroch, 
Marcin Wawoczny Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2019-06-19

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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