
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalnego
Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w 

Bydgoszczy za rok 2010

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w 
Bydgoszczy
85-792 Bydgoszcz ul. Salezjańska 1
Stowarzyszenie zostało wpisane 19 kwietnia 2001 roku, do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem: 0000008704
REGON: 090401298
Zarząd:
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Marek Sikorski Prezes 
2. Piotr Górski Wiceprezes
3. Ks. Janusz Sikora Wiceprezes
4. Adam Wudniak Członek
5. Tomasz Robacki Członek 
6. Apolonia Łuczka Sekretarz
7. Marzenna Górska Skarbnik
 

Cele statutowe Organizacji:
- Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach 
uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych myślą chrześcijańską i 
bogaceniem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
- Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą 
olimpizmu, z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, 
przyjaźni, solidarności, Fair-Play
- Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego 
wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, zagrożonych i nieprzystosowanych 
społecznie.
- Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i 
turystyki wśród dzieci i młodzieży w trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju 
osobowości dzieci i młodzieży.
- Propagowanie idei wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
- Organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych, rekreacyjno-
wychowawczych, kursów , szkoleń.
- Organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, 
sportowych, turystycznych i ekologicznych.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego w następujących dziedzinach;
- Działalność wydawnicza (22.10)
- Pozostała działalność turystyczna (63.30.D)
- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
(73.10.H)



- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych 
(73.20.I)
- Reklama (74.40.Z)
- Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)
- Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana (85.14.D)
- Opieka wychowawcza i społeczna (85.3)
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.3)
- Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)
- Działalność związana ze sportem (92.6)
- Pozostała działalność rekreacyjna (92.7)
- Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z0
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z)

Przychody: 293.527,10
- bilans otwarcia               16.774,04
- darowizny     5.400,00
- dotacje   43.560,00
- akcje wypoczynkowe             213.141,21
- wpisowe i składki członkowskie     1.230,61
- pozostałe        961,14
- 1% podatku   12.460,10

Koszty 277.149,49
- cele statutowe 231.168,35
- administracja    45.981,14

Zysk   16.377,61

Bieżący rachunek bankowy:    5.329,56
Kasa       102,55

Zarząd 
Stowarzyszenia Lokalnego 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 
w Bydgoszczy

Marek Sikorski
Ks. Janusz Sikora
Piotr Górski
Apolonia Łuczka
Marzenna Górska
Tomasz Robacki
Adam Wudniak


