Załącznik nr 29 do umowy z dnia 13.04.2015r.
Nr 2015/0169/1108/Udot/1/DSW

"Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we
współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017”".
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)
z wykonania zadania publicznego
"Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we
współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017”".
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określonego w umowie nr
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13 kwietnia 2015

zawartej w dniu

termin podpisania umowy

pomiędzy
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a
Aeroklub Polska
nazwa zleceniobiorcy

Warszawa, 2016/01/29
Miejscowość i data złożenia sprawozdania
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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 2015 przebiegały zgodnie z założeniami, a
zaplanowane imprezy zostały zrealizowane. Odbyły się konsultacje treningowe i startowe Kadry Narodowej oraz
zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, wchodzące w cykl programu przygotowań zawodników Kadry
Narodowej do udziału w imprezach głównych, które stanowiły swoisty trening przed zawodami mistrzowskimi.
Należy podkreślić, iż rok 2015 był niezwykle udany dla zawodników Aeroklubu Polskiego a zdobycze medalowe
potwierdzają rangę polskiego lotnictwa sportowego.
Zawodnicy Aeroklubu Polskiego w 2015 roku w sportach lotniczych zdobyli 89 medali,
w tym 30 złotych, 30 srebrnych i 29 brązowych.
o indywidualnie 21 medali (6 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych)
o drużynowo 8 medali (3 złote, 1 srebrny i 4 brązowe)
o indywidualnie 30 medali (9 złotych, 14 srebrnych i 7 brązowych)
o drużynowo 21 medali (8 złotych, 4 srebrne i 9 brązowych)

Rozkład medalowy w poszczególnych dyscyplinach przedstawia się następująco:
Akrobacja lotnicza – 4 medale: 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy
Sport balonowy – 2 medale: 2 złote
Sport samolotowy – 9 medali: 2 złote, 4 srebrne, 3 brązowe
Sport szybowcowy – 9 medali: 5 złote, 3 srebrne, 1 brązowy
Sport motoparalotniowy – 11 medali: 4 złote, 3 srebrne, 4 brązowe
Sport mikrolotowy – 6 medali: 3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy
Sport modelarski – 40 medali: 12 złotych, 12 srebrnych, 16 brązowych
Sport spadochronowy – 7 medali: 1 złoty , 3 srebrne, 3 brązowe
Sport śmigłowcowy – 1 medal: 1 srebrny
Dzięki tak dużej ilości zdobytych medali Polska kilkukrotnie znalazła się w czołówce medalowego rankingu:
Świata w Legnicy.
VFS w Teuge w Holandii.
Mistrzostw Europy Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów w Rumunii.
wyprzedzając 50 państw biorących udział w Igrzyskach.
Warto zaznaczyć, że tegoroczny wynik ilości zdobytych medali jest najlepszym w historii Aeroklubu Polskiego i
potwierdza sukcesywny rozwój i systematyczną poprawę sportowych dokonań zawodników Aeroklubu Polskiego.
Bezsprzecznie świadczy również o wysokim poziomie polskiego lotnictwa sportowego.
Tym samym sporty lotnicze w kontekście promocji kraju, sportowej rywalizacji międzynarodowej, od wielu lat
stanowią o sile tego segmentu polskiego sportu.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.
Zrealizowaliśmy 24 zgrupowań i konsultacji krajowych i 2 zgrupowanie zagraniczne. Przeprowadziliśmy 37
zawodów krajowych z udziałem Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Reprezentanci Aeroklubu Polskiego
wzięli udział w 12 zawodach zagranicznych i 36 zawodach mistrzowskich. Częściowego wsparcia finansowego na
realizację zadań w akrobacji szybowcowej udzieliły firmy Aviomet i Chemnaft.
Największe sukcesy indywidualne reprezentanci Aeroklubu Polskiego osiągnęli w czterech dyscyplinach: sporcie
samolotowym, sporcie szybowcowym, sporcie motoparalotniowym i modelarskim.
Już kolejny z rzędu udany sezon zaliczyli polscy szybownicy. Z 18. Szybowcowych Mistrzostw Europy na
Węgrzech i we Włoszech Polacy przywieźli 5 medali indywidualnych, w tym 3 złote - Łukasz Wójcik pokonał
rywali w klasie Open, a Łukasz Błaszczyk został Mistrzem Europy w klasie Standard. O niekwestionowanej
pozycji lidera może mówić Sebastian Kawa, który w 2015 roku został Mistrzem Europy w klasie 18-metrowej,
wywalczył brązowy medal i tytuł drugiego Wicemistrza Świata w Wyścigach Szybowcowych oraz został
Szybowcowym Mistrzem Światowych Igrzysk Lotniczych. Sukces odnieśli również zawodnicy Szybowcowej
Kadry Juniorów, którzy w Australii zdobyli srebrny medal i tytuł drużynowych Mistrzów Świata.
Świetnym sezonem 2015 może również pochwalić się Samolotowa Kadra Polski. Na 22. Samolotowych
Mistrzostwach Świata w Lataniu Precyzyjnym w Skive w Danii Polacy zdominowali podium - Marcin Skalik
wywalczył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Świata w lataniu precyzyjnym oraz złoty medal w konkurencji
nawigacji, a Bolesław Radomski brązowy medal i tytuł drugiego Wicemistrza Świata w lataniu precyzyjnym oraz
srebrny medal w konkurencji nawigacji. Kolejne trofea Polacy zdobyli na Światowych Igrzyskach Lotniczych w
Dubaju – Bolesław Radomski oraz Dariusz Lechowski zostali podwójnymi Wicemistrzami Światowych Igrzysk
Lotniczych w samolotowym lataniu nawigacyjnym.
Sukcesy na arenie międzynarodowej nadal odnosi Kadra Motoparalotniowa. W 2015 roku na Mistrzostwach Świata
w Legnicy Polacy zdobyli 9 medali indywidulanych (3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe), w tym najważniejszy tytuł
Motoparalotniowego Slalomowego Mistrza Świata w klasie PL1, który wywalczył Wojciech Bógdał.
Uwieńczeniem medalowych sukcesów polskiej Kadry Motoparalotniarzy były Światowe Igrzyska Lotnicze FAI w
Dubaju, podczas których Piotr Ficek zdobył drugie miejsce i tytuł Wicemistrza Światowych Igrzysk Lotniczych.
W sezonie 2015 imponująco przedstawia się dorobek medalowy modelarzy. Podczas Mistrzostw Świata i Europy
zdobyli oni aż 40 medali. Na Mistrzostwach Świata w Serbii tytuł Mistrza Świata Juniorów w kategorii Modeli
Szybowców Sterowanych Mechanicznie zdobył Mikołaj Stryja, a Konrad Żurowski został drugim Wicemistrzem
Świata.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów oraz źródło finansowania zawiera Sprawozdanie finansowe
realizacji zadania (zał. nr 21 do sprawozdania częściowego / wykonania) .
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
Aeroklub Polski uzyskał zgodę Ministra Sportu i Turystyki na rozliczanie dodatkowych kategorii kosztów nie
wymienionych w katalogu /L.dz. DSW/4021/82/2015/ZW/3/2015-15986/. Ze względu na późny spływ faktur w
grudniu 2015r. nie wszystkie płatności za zadania przewidziane w ostatnim planie po zmianach zostały
zrealizowane. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 67 830,01 zł zostanie zwrócona na konto wskazane w
umowie wraz z należnymi odsetkami.

Część III. Dodatkowe informacje
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Załączniki:
1) Zał. nr 21 - plan po zmianach preliminarza kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze I
półrocze;
2) Zał. nr 21A - plan po zmianach preliminarza kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze I
półrocza TWG 2017;
3) Zał. nr 22 - plan po zmianach harmonogramu planowanych działań I półrocze;
4) Zał. nr 22A - plan po zmianach harmonogramu planowanych działań I półrocze TWG 2017;
5) Zał. nr 23 – plan po zmianach preliminarza kosztów pośrednich;
6) Zał. nr 24 – plan po zmianach wykazu sprzętu sportowego i specjalistycznego;
7) Zał. nr 25 – plan po zmianach wykazu wynagrodzeń;
8) Zał. nr 26 – plan po zmianach wykazu wynagrodzeń w kosztach pośrednich;
9) Zał. nr 27 – plan po zmianach stypendia sportowe (dotyczy tylko pzs);

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).
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