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Walcz o marzenia nawet jeśli wydają się one nieosiągalne. Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie - to Twoje życie,  

nie zwracaj uwagi na to co inni powiedzą bo to nie jest istotne. Istotne są Twoje marzenia, plany i cele !  
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SPRAWOZDANIE  
MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI PROMOCJI I ROZWOJU SPORTU  

PROLAND – SPORT 

 
 

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND – SPORT rozpoczęła oficjalną działalność  

w dniu 22 stycznia 2018 roku. 
 

 

Okres Sprawozdania obejmuje okres 22.01 – 31.12.2018 roku 

 

 

Nazwa: Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT; 

Data powstania: 22.01.2018 rok; 

Zarząd Fundacji: Arkadiusz NOWAK i Magdalena TUSIEŃ-KUZKA 

Siedziba główna: Os. Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków 

Oddział Fundacji: Rynek Górny 11, 26 – 010 Bodzentyn 

KRS: 0000714153 

NIP: 94442258444 

REGON: 369305854 

strona: www.prolandsport.pl 

mail: prolandsport@gmail.com 

 

Cele Fundacji: 

 
1. Upowszechnianie, promocja i rozwój sportu na terenie Polski i Europy, 

2. Rozwój i kształtowanie kultury fizycznej i sportu, 

3. Wspieranie i szerzenie działań na rzecz oświaty i wychowania poprzez motywację, 

4. Ochrona i promocja zdrowia, 

5. Opieka i pomoc społeczna, 

6. Rozwój gospodarki, nauki, kultury i sztuki, 

7. Prowadzenie działań dążących do poszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami 

sportowymi, 

8. Promocja i wdrażanie ochrony środowiska, 

9. Współpraca z organami UE, instytucjami państwowymi oraz organizacjami 

samorządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, 

10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność zbieżna  

z wymienioną powyżej, 

11. Powołanie Centrum Wolontariatu Sportowego oraz zrzeszanie wolontariuszy; 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Organizację wydarzeń sportowych, warsztatów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych; 

2. Organizację  wyjazdów kolonijnych i obozów wakacyjnych, 

http://www.prolandsport.pl/
mailto:prolandsport@gmail.com
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3. Organizowanie kampanii marketingowych i społecznych promujących sport, edukację 

sportową, PR, CSR, 

4. Organizowanie i przeprowadzanie działań dążących do aktywizacji i wyrównania szans 

ekonomicznych i społecznych, 

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

6. Działalność edukacyjną, wychowawczą, wydawniczą i badawczą, 

7. Wsparcie finansowe i rzeczowe dla instytucji oraz osób, 

8. Działania społeczne związane z krzewieniem kultury fizycznej i szeroko rozumianej 

promocji sportu, 

9. Integrację wszystkich grup wiekowych i społecznych o różnej sprawności fizycznej, 

10. Powstawania i funkcjonowanie ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku; 

11. Prowadzenie i zarządzanie obiektami i placówkami sportowymi w kraju i za granicą, 

12. Prowadzenie i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów  i innych, 

13. Planowanie oraz budowa i rozbudowa Infrastruktury Sportowej, 
 
 

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności. 
 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru 

 

Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości 
nominalnej. 
 

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji  
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, 
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,  
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 

Organizacja nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających  

i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji  
i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
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kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 
 
Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
 
Nie dotyczy 
 

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT jest organizacją pozarządową, która 

prężnie się rozwija od początku roku  2018 i w chwili obecne może pochwalić się następującymi 

zadaniami zrealizowanymi we współpracy z administracją publiczną i samorządami  

w województwie Małopolskim i Świętokrzyskim: 
 

1) Organizacja 1 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych - we 

współpracy z Samorządem Gmin: Bodzentyn, Wąchock i Suchedniów oraz Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego; 

2) Wystawa - Historia Szkolnictwa Szkół Średnich na podstawie wiekowej Tradycji we 

współpracy z Urzędem Marszałkowskim; 

3) Partner wydarzenia Biegu Niepodległości w Krakowie przy wsparciu Urzędu Miasta 

Krakowa i Stowarzyszenia Klubu Biegacza „DYSTANS”; 

4) Partner i współorganizator wydarzenia TESCO DZIECIOM – na Krakowskich Błoniach 

prowadzenie i organizacja biegu dla blisko 1000 dzieci uczestniczących oraz działania 

wolontariackie - zabezpieczające wydarzenie; 

5) Realizacja projektu Aktywny Wypoczynek w Górach Świętokrzyskich we współpracy  

z Powiatem Kieleckim; 

6) Projekt Kształtowanie sportowego wizerunku Miasta i Gminy Bodzentyn w tym 

warsztaty edukacyjne Mistrzowie Sportu – Edukacja przez Sport spotkanie młodzieży 

ze Sportowcem Mistrzem Świata.; 

7) Realizacja projektu Stulecie Szkół średnich w Bodzentynie we współpracy z Powiatem 
Kieleckim; 

8) Partner wydarzenia Biegu Sylwestrowego w Krakowie przy wsparciu Urzędu Miasta 

Krakowa i Stowarzyszenia Klubu Biegacza „DYSTANS”; 

 

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND – SPORT pozyskała środki finansowe z instytucji 

Samorządowych na wsparcie wydarzeń Sportowych i kulturalnych na terenie Polski.  

 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

 
 

PREZES  ZARZĄDU  -  Arkadiusz NOWAK 

 

 

VICE PREZES ZARZĄDU - Magdalena Tusień - Kuzka 

 

 

 

 

Kraków 30.06.2019 rok 


