Załącznik nr 19 do umowy Nr 2014/0068/1108/Udot/1/DSW
z dn. 17 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)
z wykonania zadania publicznego
Przygotowania i udział zawodników kadry narodowej w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieolimpijskich
nazwa zadania

w terminie

od 2014-01-01 do 2014-12-31
data zadania

2014/0068/1108/Udot/1/DSW

określonego w umowie nr

nr umowy

17 marca 2014 roku

zawartej w dniu

termin podpisania umowy

pomiędzy
Ministerstwo Sportu i Turystyki
nazwa organu zlecajacego

a
Aeroklub Polska
nazwa zleceniobiorcy

Warszawa, 2015/01/29
Miejscowość i data złożenia sprawozdania

Część I . Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiagnięte w wymiarze określonym we wniosku (V pkt 6)?
Jeśli nie - proszę uzasadnić dlaczego?
Przygotowania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w roku 2014 przebiegały zgodnie z założeniami, a
zaplanowane imprezy zostały zrealizowane. Odbyły się konsultacje treningowe jak i konsultacje startowe kadry
narodowej oraz zawody ogólnopolskie i międzynarodowe wchodzące w cykl programu przygotowań zawodników
Kadry Narodowej do udziału w imprezach głównych, które również stanowiły swoisty trening przed zawodami
mistrzowskimi. Na sportowej arenie Europejskiej i światowej nasi Reprezentanci zdobyli 52 medale, w tym:
• 39 medali w mistrzostwach świata (12 złotych, 16 srebrnych i 11 brązowych)
- indywidualnie 24 medale (7 złotych, 10 srebrnych i 7 brązowych)
- drużynowo 15 medali (5 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe)
• 7 medali w mistrzostwach Europy ( 3 złote i 4 srebrne )
- indywidualnie 5 medali (1 złoty, 4 srebrne)
- drużynowo 2 medale (2 złote)
• 6 medali w klasyfikacji końcowej Pucharów Świata, w tym: 3 złote, 2 srebrny i 1 brązowy
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2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.

Zrealizowaliśmy 30 konsultacji treningowych i startowych w kraju, w tym:
• 5 konsultacji w modelarstwie lotniczym i kosmicznym
• 2 konsultacje w sporcie motoparalotniowym – PPG
• 7 konsultacji w sporcie samolotowym
• 1 konsultacja w sporcie spadochronowym
• 11 konsultacji w sporcie szybowcowym
• 2 konsultacje w sporcie śmigłowcowym
• 2 konsultacje w akrobacji samolotowej
Przeprowadziliśmy 21 zawodów krajowych z udziałem Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, w tym:
• 5 w sporcie szybowcowym
• 10 w modelarstwie lotniczym i kosmicznym
• 1 w sporcie paralotniowym
• 1 w sporcie mikrolotowym
• 1 w sporcie samolotowym
• 1 w akrobacji lotniczej
• 2 w sporcie spadochronowym
Kadra Narodowa Aeroklubu Polskiego wzięła także udział w 11 zawodach międzynarodowych, w tym:
• 1 w sporcie lotniowym
• 3 w sporcie spadochronowym
• 6 w sporcie szybowcowym
• 1 w sporcie śmigłowcowym
Reprezentanci Aeroklubu Polskiego wzięli udział w 27 zawodach mistrzowskich w sporcie lotniczym - 20
mistrzostwach świata i 7 mistrzostwach Europy
Największe sukcesy indywidualne reprezentanci Polski osiągnęli w czterech dyscyplinach: akrobacji szybowcowej,
sporcie szybowcowym, modelarskim i motoparalotniowym.
Był to bardzo dobry sezon dla naszych szybowników, i to zarówno w wyścigach szybowcowych jak i w akrobacji
szybowocwej.O rywalizacji z pozycji lidera może już mówić Maciej Pospieszyński, bardzo dobry występ dał mu
drugi w karierze tytuł akrobacyjnego Mistrza Świata. Nie inaczej kończyły się zawody z udziałem zawodników
przelotowych. Najwyższe lokaty podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie zdobyli Sebastian Kawa i
Karol Staryszak.
3 tytuły indywidualnych Mistrzów Świata to zasługa modelarzy kosmicznych (Leszka Małmygi- S6A, Marka
Bujaka – S7 oraz Patryka Sadowskiego- S4A) podczas mistrzostw świata w Kaspichan. W sumie zawody w
Bułgarii dały naszym reprezentantom dorobek aż 13 medali.
Sukcesy na arenie międzynarodowej nadal odnosi kadra motoparalotniowa. Na mistrzostwach świata w
Matapuszke na Węgrzech złoto zdobyli Ryszard Żygadło oraz Barbara Grzegorczyk w klasie PF-2. Tytuł I-go
Motoparalotniowego Slalomowego Mistrza Europy w klasie PL1 zdobył Wojciech Bógdał

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów oraz źródło finansowania zawiera Sprawozdanie finansowe
realizacji zadania (zał. nr 12 do sprawozdania częściowego / wykonania) .
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
Aeroklub Polski uzyskał zgodę Ministra Sportu i Turystyki na rozliczanie kosztów innych niż wymienione w
katalogu /L.dz. DSW/4021/178/2014/3 z dn. 14.04.2014r. oraz L.dz. DSW/4021/210/2014/2 z dn. 17.06.2014r./
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Część III. Dodatkowe informacje

Załączniki:
1. Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania (zał. nr. 12);
2. Wykonanie harmonogramu planowanych działań (zał. nr. 13);
3. Zestawienie faktur (rachunków) do zrealizowanego działania (zał. nr 14)
4. Wykonanie stypendia (zał. nr 15)
5. wykonanie wykaz sprzętu sportowego (zał. nr. 16);
6. wykonanie wykaz kosztów pośrednich (zał. nr. 18);
7. wykonanie wykaz wynagrodzeń w kosztach pośrednich (zał. nr. 18A).

Oświadczam (-my), że:
1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu;
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;
3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane ze środków finansowych uzyskanych w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr
113, poz. 759 z późn. zm.);
4. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
5. płatności na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały
uregulowane w terminie;
6. w księgach rachunkowych ujmowane są dowody spełniające warunki określone w art.. 21 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
7. zakupiony sprzęt ze srodków otrzymanych na realizację zadania został przekazany do uzytkownika.

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zgodnie z KRS

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe
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POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego.
1. Sprawozdanie częściowe/końcowe sporządzać należy w terminach określonych w umowie.
2. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we
wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich
planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich
realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3. Do niniejszego sprawozdania załączyć można dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne,
podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników szkolenia, publikacje wydane realizacji zadania, raporty,
wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować koniecznie działania prawne kopie umów, dowodów
przeprowadzania odpowiedniego postepowania w ramach zamówień publicznych).

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

