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Zarząd Stowarzyszenia Sportowego
„Akademia Tenisowa Angelique Kerber”
ul. Sobieskiego 50
62-040 Puszczykowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie1, Maria Fornalska – starszy specjalista oraz Tomasz Kmiecik –
starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu2 przeprowadzili w dniach od 6 do 15 lipca 2020 r. kontrolę
w Stowarzyszeniu Sportowym „Akademia Tenisowa Angelique Kerber” w Puszczykowie 3,
zwanym dalej „Stowarzyszeniem”.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacji pożytku
publicznego prowadzącej działalność o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Kontrolą objęto
okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.4
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez
uprawnionego członka organu zarządzającego organizacją, tj. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
W związku z powyższym, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy, przekazuję niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej
w zakresie kultury fizycznej poprzez propagowanie i rozwój dyscypliny sportowej – tenisa
ziemnego, w szczególności prowadzenie akademii tenisowej.
W 2019 r. Stowarzyszenie dysponowało środkami finansowymi pochodzącymi
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 367.605,72 zł5.
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W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie wykorzystało
środki finansowe w wysokości 140.680,57 zł na realizację celów określonych w Statucie, w tym:
 organizację przelotów, zakwaterowania, przejazdów i wyżywienia zawodników wraz
z opiekunami, w związku z udziałem w międzynarodowych i krajowych turniejach
tenisowych,
 wynajem kortów tenisowych dla zawodników,
 usługi trenerskie oraz badania lekarskie zawodników,
 organizację obozów szkoleniowych i półkolonii,
 zakup odzieży i sprzętu sportowego dla zawodników oraz jego serwis.
Na dzień 30 kwietnia 2020 r. stan środków finansowych pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych zgromadzonych przez Stowarzyszenie wynosił 226.925,15 zł6.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia poinformowała7, że epidemia koronawirusa
wywołującego chorobę COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia i zakazy, doprowadziły
do przejściowego zawieszenia działalności sportowej, tj. ze względów bezpieczeństwa odwołano
turnieje, zawieszono szkółki dla dzieci i młodzieży oraz wstrzymano wyjazdy zagraniczne.
Po wznowieniu działalności, posiadane środki będą sukcesywnie wydatkowane na cele
statutowe.
Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie wydatkowanie, otrzymanych przez
Stowarzyszenie, środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Ocenę pozytywną uzasadnia wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie
z art. 27 ust. 2 ustawy.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Łukasz Mikołajczyk

Otrzymują:
1) Stowarzyszenie Sportowe „Akademia Tenisowa Angelique Kerber” ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo,
2) Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
3) Ad acta.
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