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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
KLUBU OYAMA KARATE LUBLIN 
Z DZIAŁALNO ŚCI W ROKU 2007 

 
 

 
1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji 
 
Nazwa: Klub Oyama Karate Lublin  
Siedziba i adres: Lublin, ul. Józefa Piechoty 23 
Data wpisu do KRS: 13.03.2006 r. 
Nr KRS: 0000252701 
Nr REGON: 430035600 
Nr NIP: 712-13-79-054 
 
Dane dotyczące członków Zarządu: 

1. Janusz Skrzetuski, prezes 
zamieszkały w Lublinie przy ul. Piechoty 23 

2. Arkadiusz Pieczykolan, wiceprezes 
zamieszkały w Lublinie przy ul. W. śywnego 5/3 

3. Marcin Majczak, wiceprezes 
zamieszkały w Konopnicy 163, gm. Motycz 

4. Anna Jaworska, sekretarz 
zamieszkała w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 19/9 

5. Piotr Jaruga, członek 
zamieszkały w Lublinie przy ul. Lędzian 100 

6. Radosław Gajewski, członek 
zamieszkały w Piotrowicach 192, gm. StrzyŜewice 

7. Wojciech Margol, członek 
zamieszkały w Długim Kącie 1/3, gm. Józefów 

 
Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu kwalifikowanego w zakładach 
pracy, szkołach i instytucjach połoŜonych na terenie województwa lubelskiego oraz wśród 
młodzieŜy i mieszkańców z tego terenu. 
Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu: 

a) zapewnienia młodzieŜy udziału w sporcie kwalifikowanym, 
b) propagowania wśród członków Klubu wysokich wartości moralnych oraz kształtowanie 

prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieŜy, 
c) zapewnienia społeczeństwu udziału w widowiskach sportowych o wysokich walorach 

estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
  
Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: 
− organizowanie szkoleń sportowych, 
− organizowanie imprez sportowych oraz branie udziału w imprezach organizowanych 

przez powołane do tego instytucje, 
− propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, prowadzenie 

pracy wychowawczej wśród swoich członków oraz współpracowanie w tym zakresie 
ze szkołami oraz placówkami oświatowymi, 
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− w razie potrzeb wydawanie materiałów, biuletynów informacyjno-propagandowych 
a takŜe zajmowanie się rozpowszechnianiem materiałów szkoleniowych i sprzętu 
sportowego, 

− utrzymywanie rozbudowywanie obiektów i urządzeń sportowych, 
− podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych. 
 
Działania te mogą być prowadzone w formie nieodpłatnej lub w formie odpłatnej działalności 
poŜytku publicznego. 
 
W roku 2007 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące 
wyodrębnione działania (projekty): 

1. Prowadzenie szkoleń (zajęć) sportowych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych na terenie 
placówek oświatowo-wychowawczych, organizowanie egzaminów na stopnie kyu dla 
członków Klubu, a takŜe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry instruktorskiej 
poprzez uczestnictwo instruktorów w specjalistycznych seminariach szkoleniowych; 

2. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez OYAMA Polską 
Federację Karate. Były to zawody i turnieje regionalne i ogólnopolskie 
w konkurencjach kata (układy technik) i kumie (walka sportowa); 

3. Propagowanie wśród społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy, 
wychowania fizycznego i sportu, prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich 
członków oraz współpracowanie w tym zakresie ze szkołami oraz placówkami 
oświatowymi. 

4. Wydawanie materiałów i biuletynów informacyjno-propagandowych 
i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych oraz  sprzętu sportowego. Było to 
utrzymywanie i rozwijanie serwisu internetowego o tematyce sportowej związanej ze 
sztuką karate, przygotowywanie materiałów multimedialnych (filmy instruktaŜowe, 
reportaŜe fotograficzne z zawodów) do celów szkoleniowych oraz wydawanie broszur 
szkoleniowo-informacyjnych z prezentacją róŜnych aspektów treningów karate m.in. 
„Siła”, „Wstęp do odŜywiania”. 

 
Działania okresowe 

 
Luty 
− Zorganizowanie i przeprowadzenie dla członków Klubu egzaminu na stopnie 

uczniowskie kyu, który odbył się w Lublinie 7.02.2007 r. Promocję na następny stopień 
kyu otrzymało 34 osoby. 

 
Marzec 
− Zorganizowanie własnymi siłami i środkami I Wewnętrznego Turnieju Eliminacyjnego 

„Kadra 2006/2007” w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie. Brało w nim udział 58 
zawodników – członków Klubu, z których została wyłoniona kadra Klubu na zawody 
odbywające się w okresie kwiecień-czerwiec 2007 roku. 

 
Kwiecień 
− Udział kadry zawodniczej Klubu w zawodach Mistrzostwa Polski Seniorów OYAMA 

PFK w Semi-Knockdown i Full Contact Karate zorganizowanych przez Klub Oyama 
Karate Brzeszcze  28.04.2007 r. w Brzeszczach. Pięcioosobowa reprezentacja Klubu 
zajęła trzy 1-sze i jedno 3-cie miejsce w konkurencji full contact karate. 

 
Maj 
− Udział kadry zawodniczej Klubu w zawodach XIII Mistrzostwa Polski OYAMA 

Polskiej Federacji Karate w Kata zorganizowanych przez Bydgoski Klub Oyama Karate 
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„Pałac” 12.05.2007 r. w Bydgoszczy. Reprezentanci Klubu zajęli 1 pierwsze i 2 trzecie 
miejsca w konkurencji kata oraz 1 pierwsze, 1 drugie i 1 trzecie miejsce w konkurencji 
Kobudo. 

− Udział kadry zawodniczej Klubu w zawodach XII Mistrzostwa Polski Seniorów 
Polskiej Federacji Karate w konkurencji knockdown, które zorganizował Bielski Klub 
Oyama Karate 22.05.2007 r. w Bielsku-Białej. Niestety zawodnicy Klubu nie zajęli 
miejsc medalowych. 

− Udział kadry zawodniczej Klubu w zawodach X Mistrzostwa Polski Juniorów Polskiej 
Federacji Karate w kumite semi-knockdown zorganizowanych przez Stołeczne Centrum 
Oyama Karate TYGRYS 26.05.2007 r. w Warszawie. Reprezentanci Klubu zajęli jedno 
3 miejsce w konkurencji kumite semi-knockdown. Było 3 zawodników. 

 
Czerwiec 
− Zorganizowanie i przeprowadzenie dla członków Klubu egzaminu na stopnie 

uczniowskie kyu, który odbył się w Lublinie 16.06.2007 r. Promocję na wyŜszy stopień 
kyu otrzymało 82 osoby. 

− Zorganizowanie pokazu karate dla dzieci z domu opieki i świetlicy środowiskowej na 
osiedlu Bronowice - w Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 
Czerwiec-Lipiec 
− Zorganizowanie własnymi siłami i środkami przy częściowym dofinansowaniu 

z Urzędu Miasta Lublin (dotacja 3000,00 zł.) letniego obozu sportowego Oyama Karate 
„Pisz 2007” w Piszu w terminie 27.06-10.07.2007 r. W obozie uczestniczyło 38 osób z 
Klubu Oyama Karate Lublin i Rzeszowskiego Klubu Oyama Karate. Obóz prowadzili 
instruktorzy z Lublina i Rzeszowa. W trakcie obozu 6.07.2007 r. został przeprowadzony 
egzamin na stopnie uczniowskie kyu dla uczestników obozu. Promocję na wyŜszy 
stopień kyu otrzymało 17 osób. 

 
Grudzień 
− Zorganizowanie własnymi siłami i środkami przy częściowym dofinansowaniu 

z Urzędu Miasta Lublin (dotacja 1500,00 zł.) I turnieju „Oyama Karate Koyagi Cup” 
Lublin 2007, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie w dniu 
15.12.2007 r. W konkurencjach kumite i kata brało udział 78 zawodników z Klubu 
Oyama Lublin oraz z zaproszonych ośrodków Oyama Karate z Rzeszowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Kozienic i Chełma. Spośród zawodników - członków Klubu została 
wyłoniona kadra Klubu na zawody odbywające się w okresie marzec-czerwiec 
2008 roku. 

 
Działania całoroczne 

 
Prowadzenie zajęć sportowych 
Przez cały sezon szkoleniowy tzn. rok kalendarzowy z wyłączeniem okresu wakacyjnego 
(od ok. połowy czerwca do ok. połowy września) instruktorzy zatrudnieni w Klubie 
prowadzili zajęcia sportowe w dyscyplinie Oyama Karate w 8 lokalizacjach na terenie Miasta 
Lublin i w 1 na terenie gminy Konopnica. 
Nabór chętnych do grup zajęciowych (sekcji) odbywał się praktycznie cały sezon. Na dzień 
31 grudnia 2007 roku Klub liczył 216 członków, którzy opłacili składni klubowe i aktywnie 
brali udział w organizowanych zajęciach sportowych. 
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
 
Zgodnie z swoim statutem Klub Oyama Karate Lublin jest stowarzyszeniem nie 
prowadzącym działalności gospodarczej. 
 
4. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 
Odpisy uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Klubu Oyama Karate Lublin podjęte w 2007 
roku stanowią załącznik I do niniejszego sprawozdania. 
 
5. Przychody w roku 2007: 
 

Przychody z odpłatnej działalności poŜytku publicznego 107.891,55 zł 
Przychody z nieodpłatnej działalności poŜytku publicznego 7.003,20 zł 
w tym:  
- dotacje celowe z Urzędu Miasta Lublin 4.500,00 zł 
- przychody z wpłat 1% podatku 2.503,20 zł 
Inne przychody finansowe 0,66 zł 

RAZEM:  114.895,41 zł 
 
 
6. Koszty poniesione w roku 2007: 
 

a) na realizację celów statutowych 39.585,20 zł 
b) na administrację 67.946,92 zł 
c) na działalność gospodarczą 0,00 zł 
d) pozostałe koszty 0,00 zł 

RAZEM:  107.532,12 zł 
 
7. Wynagrodzenia pracowników: 
 
a) Liczba osób zatrudnionych w organizacji 
Stowarzyszenie w roku 2007 zatrudniało 7 osób, wszystkie one pracowały na umowy zlecenia. 
 
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie 
Z tytułu umów o pracę – łącznie 0,00 zł brutto 
Z tytułu umów o dzieło – łącznie 0,00 zł brutto 
Z tytułu umów zlecenia – łącznie 39.634,36 zł brutto 
 
c) Wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów 

stowarzyszenia 
Stowarzyszenie nie wypłacało członkom swoich organów Ŝadnych wynagrodzeń z tytułu 
pełnienia swych funkcji. Pracę związaną z kierowaniem organizacją wykonywali oni 
społecznie. Dodatkowo wynagradzania członków Komisji Rewizyjnej zabrania Ustawa o 
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 
Wśród osób zatrudnionych do wykonania konkretnych zadań w ramach działalności 
statutowej znajdowały się równieŜ osoby pełniące funkcje w Zarządzie stowarzyszenia. 
Osoby te wykonywały pracę instruktorów prowadząc szkolenia sportowe. Otrzymały one 
łączne wynagrodzenie w wysokości 36.536,67zł., a w podziale na osoby: 

Janusz Skrzetuski –       2.530,00 zł. 
Piotr Jaruga –       8.437,00 zł. 
Anna Jaworska –     22.669,67 zł. 
Marcin Majczak –       2.900,00 zł. 
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8. Majątek stowarzyszenia: 
 
a) Udzielone przez stowarzyszenie poŜyczki pienięŜne 
Stowarzyszenie nie udzielało w 2007 roku Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych. 
 
b) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Stowarzyszenie posiadało na jedynym rachunku 
w banku PKO BP S.A. I Oddział w Lublinie łącznie 8798,91 zł., zaś stan kasy wynosił 
3354,59 zł. 
 
c) Wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach 
Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
 
d) Nabyte nieruchomości 
Stowarzyszenie nie posiada Ŝadnych nieruchomości. 
 
e) Nabyte pozostałe środki trwałe 
W roku 2007 stowarzyszenie nie nabywało Ŝadnych środków trwałych. 
 
f) Wartość aktywów i zobowiązań 
Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w sprawozdaniu finansowym za rok 
2007 stanowiącym załącznik II. 
 
9. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
W roku 2007 stowarzyszenie nie prowadziło Ŝadnej działalności zleconej przez podmioty 
państwowe ani samorządowe. 
 
10. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych oraz w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku 
dochodowego od osób fizycznych pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń są regularnie 
odprowadzane na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Stowarzyszenie 
sporządza deklarację PIT-4R z tyt. pod. dochodowego od osób fizycznych oraz deklarację 
CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika pod. dochodowego od osób 
prawnych, składane raz do roku. Wysokość podatku naliczonego i zapłaconego wg deklaracji 
PIT-4R wyniosła 4657,00 zł. Na zasadzie przepisów podanych w informacji dodatkowej, 
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
11. Informacja o przeprowadzonych w stowarzyszeniu kontrolach 
 
W okresie sprawozdawczym 2007 roku w stowarzyszeniu nie była przeprowadzana Ŝadna 
kontrola. 
 
 

Lublin, 10 kwietnia 2008 r. 


