
SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO ZA 2021 ROK 

str. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 14.07.2022 r. 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO ZA 2021 ROK 

str. 2 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Podstawowy przedmiot działalności: działalność związane ze sportem. 

2. Data rozpoczęcia działalności: 1922 r. 

3. Czas trwania działalności: nieograniczony. 

4. Sprawozdanie obejmuje okres: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Polski 
Związek Pływacki (PZP) w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania prowadzonej przez PZP działalności. W 
przewidywanym okresie nie ma niepewności co do dalszego funkcjonowania Polskiego 
Związku Pływackiego. 

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje zakres ustalony w załączniku nr 6 do ustawy o 
rachunkowości. Spełniając kryteria ustawowe, warunkujące stosowanie uproszczeń w 
rachunkowości, dokonano wyboru następujących uproszczeń do wyceny aktywów i pasywów 
oraz ustalenia wyniku finansowego: 

- zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy nie ustala się odroczonego podatku dochodowego, 

- zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy nie stosuje się przepisów rozporządzenia o instrumentach 
finansowych, co stanowi podstawę do wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, 

- zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy nie ustala się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 

          7. Zarząd PZP w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 liczył  

 osób w tym: 

W okresie od 01.01.2021r.  do 25.09.2021 r. liczył 15 osób w tym: 

Prezes  Paweł Słomiński 

Wiceprezes Jan Kuczko 

Wiceprezes Grzegorz Mazurek 

Członkowie: 

  Magdalena Seliga-Zielska 

  Grzegorz Bażant 

  Maciej Bukowski 

  Andrzej Olszewski 

  Jarosław Chrościelewski 

  Edward Dec 

  Marek Dorywalski 

  Grzegorz Lesiak 

  Artur Przywara 

  Michał Sędrowski 
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  Krzysztof Świderski 

  Jacek Thiem 

W dniu 26.09.2021 r. w Spale odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i dokonany został 
wybór nowego zarządu Polskiego Związku Pływackiego na kadencję 2021-2024. Zarząd liczy 15 osób w 
tym: 

Prezes  Otylia Jędrzejczak 

Wiceprezes Marek Jabczyk 

Wiceprezes Jacek Thiem 

Członkowie: 

  Maciej Bukowski 

  Przemysław Czoków 

  Marek Dorywalski 

  Piotr Gęgotek 

  Sebastian Humbla 

  Grzegorz Lesiak 

  Tomasz Pąchalski 

  Magdalena Seliga-Zielska 

  Mariusz Siembida 

  Ignacy Stępiński 

  Karolina Topolewska 

  Dagmara Zielińska 

8. Skład Komisji Rewizyjnej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 liczył  

 osób w tym: 

W okresie od 01.01.2021r.  do 25.09.2021 r. liczył 5 osób w tym: 

Przewodniczący Piotr Węglewicz 

Wiceprzewodniczący Waldemar Madej 

Członkowie: 

   Grzegorz Gaszyk 

   Walery Mieszczeriakow 

   Mirosław Witkowski 

W dniu 26.09.2021 r. w Spale odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i dokonany został 
wybór nowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pływackiego na kadencję 2021-2024. Komisja 
Rewizyjna liczy 5 osób w tym: 

Przewodniczący Mirosław Witkowski 
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Wiceprzewodniczący Grzegorz Gaszyk 

Sekretarz  Piotr Rakowski 

Członkowie: 

   Donat Oleksów 

   Robert Wieczorek 

 

9. Zastosowano następujące metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości: 

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia po pomniejszeniu o 
odpisy amortyzacyjne i ewentualnie pomniejszone o odpisy z tytułu utraty ich wartości. 
Amortyzowane są metodą liniową, od miesiąca następnego po oddaniu do użytkowania w 
okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, odpowiadającej okresom amortyzacji 
wynikających z przepisów podatkowych. 

- Składniki majątku o cechach środków trwałych, a wartości początkowej nie przekraczającej 
10.000,00 zł, odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich poniesienia. 

- Materiały w cenie zakupu, 

- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w wartości nominalnej, 

- Należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożności, 

- Fundusz własny w wartości nominalnej, 

- Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty równej wartości nominalnej, 

- Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej, 

- Pozostałe aktywa i pasywa w wartościach nominalnych. 

        10. W nawiązaniu do kontynuacji działalności, w ocenie Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 
ewentualne negatywne skutki działania koronawirusa nie będą zagrażały kontynuowaniu działalności 
Związku w dającej się przewidzieć przyszłości 2022 r. 

        11. Wynik finansowy Polskiego Związku Pływackiego za rok obrotowy 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. 
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II. INFORMACJA DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R. 

 

BILANS 

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

AKTYWA   suma bilansowa 2.465.958,56 zł 

1. Aktywa Trwałe 

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 974.422,89 zł  

 

 Zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  

      

Lp. Wyszczególnienie 
Środki Trwałe 

(inne) 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Wartości 
Niematerialne i 

Prawne 

Środki trwałe i 
WNiP razem 

a) 

Wartość brutto środków 
trwałych - stan na początek 
okresu      2 630 780,06                     43 300,00           2 674 080,06     

b) zwiększenia , z tytułu:         104 550,00                    -                                 -                104 550,00     

  
zakup gotowych środków 
trwałych         104 550,00                  104 550,00     

c) zmniejszenia z tytułu                        -                      -                                 -                              -       

d) 
wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu      2 735 330,06                   -                     43 300,00           2 778 630,06     

e) 
Umorzenie - stan na początek 
okresu      1 239 619,52                     43 300,00           1 282 919,52     

f) 
Zwiększenie umorzenia za 
okres, z tytułu:         521 287,65                    -                                 -                521 287,65     

  amortyzacja         521 287,65                  521 287,65     

g) 
Zmniejszenie umorzenia za 
okres, z tytułu:                        -                      -                                 -                              -       

h) 
Umorzenie - stan na koniec 
okresu      1 760 907,17                   -                     43 300,00           1 804 207,17     

i) 
Wartości netto środków 
trwałych na koniec okresu         974 422,89                    -                                 -                974 422,89     

 

Nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizacyjnych na zapasy materiałów i rzeczowe aktywa 
trwałe. 
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2. Aktywa Obrotowe 

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.491.535,67 zł  

z tego: 

I. Zapasy      8.709,98 zł 

II. Należności krótkoterminowe    87.546,41 zł 

III. Inwestycje krótkoterminowe   1.394.778,86 zł 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 501,42 zł 

 

 

PASYWA   suma bilansowa 2.465.958,56 zł 

1. Fundusz własny 

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
 Funduszu Statutowego  

   

Lp. Fundusz Statutowy Wartość 

a) Stan na początek okresu 01.01.2021r.      896 832,36     

b) zwiększenia z tytułu: zysk netto za 2020 r.      249 955,24     

c) zmniejszenia z tytułu:                   -       

d) Stan na koniec okresu 31.12.2021 r.   1 146 787,60     

 

Zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i poprzednim nie występowały fundusze zapasowe i 
rezerwowe. 

 

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

Stan rezerw i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.391.477,31 zł z tego: 

I. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 270.000,00 

II. Zobowiązania krótkoterminowe  

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 242.018,45 zł 

Wszelkie zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, bądź zabezpieczone na 
majątku PZP nie wystąpiły, zarówno w bieżącym 2021 roku obrotowym, jak i w 2020. 

Polski Związek Pływacki nie udzielał w 2021 r. kredytów i zaliczek członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących. 

Polski Związek Pływacki nie udzielał w 2021 r. żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań 
związanych z działalnością statutową, w tym członkom organów administrujących, zarządzających 
i nadzorujących. 
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III. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 879.458,86 zł  

Rozliczenie międzyokresowe przychodów 

lp. Tytułem Kwota 

1. 

Wartość środków trwałych sfinan-
sowany z dotacji stan na 
01.01.2021 r           1 295 777,31 zł  

2. 
Otrzymane darowizny środków 
trwałych                           -   zł  

3. 
Środki trwałe zakupione w 2021 r. z 
dotacji - zwiększenie             104.550,00 zł 

4. 

 Zmniejszenia w ciągu roku - prze-
księgowanie równowartości odpi-
sów amortyzacyjnych środków 
trwałych               521 287,65 zł  

  Stan na 31.12.2021 r.              879.039,66 zł  

   

  

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów o charakterze zobowiązań 

lp. Tytułem Stan na 01.01.2021 stan na 31.12.2021 r 

1. T-Mobile Warszawa                    256,00 zł                         -   zł  

2. Orange Warszawa                        0,19 zł                         -   zł  

3. Solid Security                      51,00 zł                         -   zł  

4. AWF Warszawa                           -   zł                  419,20 zł  

  Stan na 31.12.2021 r.                    307,19 zł                  419,20 zł  

 

Bierne rozliczenia okresowe kosztów o charakterze rezerw nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r. 

Rozliczenie międzyokresowe przychodów nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r. 

Rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń nie wystąpiły w 2021 r.  

 

 

Rachunek Zysków i Strat 

Rachunek zysków i strat Polskiego Związku Pływackiego za 2021 r. zamyka się stratą na całokształcie 
działalności w wysokości: 72.306,35 zł i jest wynikiem wykonania przychodów i kosztów w wysokości: 

Przychody ogółem:  14.122.958,90 zł 

Koszty ogółem:   14.195.169,25 zł 

strata brutto:   -72.210,35 zł 

Podatek dochodowy:  96,00 zł 

strata netto:   72.306,35 zł 
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A. Struktura przychodów 

1. Przychody z działalności statutowej:  13.601.048,83 zł 

W tym: 

a) Przychody z nieodpłatnej działalności  

pożytku publicznego (dotacje)  11.076.428,08 zł 

b) Przychody z odpłatnej działalności 

Pożytku publicznego   2.327.220,75 zł 

c) Przychody z pozostałej działalności 

Statutowej (składki)    197.400,00 zł  

2. Pozostałe przychody:   521.910,07 zł 

3. Przychody finansowe   0,00 zł 

Razem przychody    14.122.958,90 zł 

 

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2021 r. 

Budżet      5.393.892,10 zł 

Niepełnosprawni    426.977,12 zł 

KN JUN      3.014.234,03 zł 

SMS      1.795.216,83 zł 

OSSM      59.409,45 zł 

MWP      228.220,00 zł 

     ----------------------------------------- 

      10.917.949,53 zł 

Pozostałe dotacje: 

FINA      64.993,51 zł 

LEN      93.485,04 zł 

     -------------------------------------------- 

      158.478,55 
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Tytułem 2020 r. 2021 r. 
struktura 

przychodów 
w 2021 r 

struktura -
przy-
chody 

2021 r. w 
stosunku 
do 2020 r. 

Dotacja MSiT - budżet 
      
4 892 895,09 zł  5 393 892,10 zł 38,19% 10% 

Dotacja MSiT - FRKF  4 670 326,52 zł  5 097 080,31 zł 36,09% 9% 

Dotacja MSiT - sport niepełno-
sprawnych     374 203,11 zł  426 977,12 zł 3,02% 14% 

Dotacje MSiT  9 937 424,72 zł  10 917 949,53 zł 77,31% 10% 

Dotacje FINA 88 452,00 zł 64 993,51 zł 0,46% -27% 

Dotacje LEN                      -   zł  93 485,04 zł 0,66% 0% 

Dotacje inne       88 452,00 zł  158 478,55 zł 1,12% 79% 

Przychody z odpłatnej działal-
ności pożytku publicznego 
(m.in. licencje, startowe)  1 020 691,04 zł  2 327 220,75 zł 16,48% 128% 

Przychody z pozostałej działa-
ności statutowej (składki)     159 100,00 zł  197 400,00 zł 1,40% 24% 

Pozostałe przychody (z amorty-
zacji środków trwałych i WNiP 
zakupionych z dotacji)     628 605,60 zł  521 910,07 zł 3,70% -17% 

Przychody finansowe                      -   zł                          -   zł  0% 0% 

RAZEM 11 834 273,36 zł       14 122 958,90 zł  100,00% 19,34% 

 

B. Struktura kosztów  

Koszty pośrednie dotyczące zadań finansowanych ze środków MSiT zostały zaprezentowane 
w poz. B.I rachunku zysków i strat – Koszty nieodpłatnej działalności statutowej. 

1. Koszty działalności statutowej  12.890.825,49 zł 

a) Koszty nieodpłatnej działalności  

pożytku publicznego   10.918.057,55 zł  

z tego: 

Budżet      5.393.892,10 zł 

Niepełnosprawni    426.977,12 zł 

KN JUN      3.014.342,05 zł 

SMS      1.795.216,83 zł 

OSSM      59.409,45 zł 

MWP      228.220,00 zł 

 

b) Koszty odpłatnej działalności 

pożytku publicznego   1.968.767,94 zł 

- szkolenie ze śr. własnych   1.951.265,22 zł 
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- koszt własny usług i materiałów  17.502,72 zł 

             c)     Koszty pozostałej działalności statutowej       4.000,00 zł  

2. Koszty ogólnego zarządu   818.973,41 zł 

a) zużycie materiałów i energii   3.771,05 zł 

b) usługi obce     53.207,94 zł 

c) podatki i opłaty    58.463,81 zł 

d) wynagrodzenia, ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia   113.689,06 zł 

d) amortyzacja    521.287,65 zł 

e) pozostałe     68.553,90 zł 

 3. Pozostałe koszty operacyjne  480.451,57 zł 

4. Koszty finansowe    4.918,78 zł 

 

Podział Kosztów wg źródeł finansowania – razem 14.195.169,25 zł 

a) Ze środków MSiT – ogółem 11.439.859,60 zł co stanowi 80,59 % wszystkich kosztów 

b)  Ze środków własnych – ogółem 2.755.309,65 zł co stanowi 19,41 % wszystkich kosztów. 

 

IV. Inne Informacje 

1. Jednostka nie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

2. Działalność PZP w 2021 roku była ograniczona wskutek panującej pandemii zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i finansowym.  

3. Zarząd PZP uważa, że skutki działania koronawirusa nie wpłyną w istotnym stopniu na kontynuację 
działalności Związku w 2022 r. Opierając się o wskaźniki finansowe Związku odnotowane w 2021 oraz 
zrealizowane zadania organizacyjne i sportowe Zarząd PZP uważa, że nie występują zagrożenia 
mogące wpłynąć na funkcjonowanie Związku w 2022 roku. W opinii Zarządu PZP kontynuacja 
działalności Związku, przy zachowaniu dotychczasowej dyscypliny wydatków, nie jest zagrożona. 

4. Zarząd PZP w roku 2021 podpisał ugody z zawodnikami. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. z 
tego tytułu wynoszą 420.000,00 

5. Pozostałe zagadnienia zawarte w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły bądź nie 
dotyczą Polskiego Związku Pływackiego.   

Warszawa, dn. 14.07.2022 r.  

Sporządziła: Agnieszka Jagodzińska 


