




















Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 

                    

za rok 2017

•
•
•
•  (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-21

Kraj          POLSKA

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Nr domu 38C Nr lokalu 24

Kod pocztowy 40-619 Poczta KATOWICE Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
rafal.rzepus@bumeikan.pl

Strona www www.bumeikan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego 2010-01-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27812743000000 6. Numer KRS 0000346484

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

TAK

Karol Rzepus
Skarbnik

TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Rewizyjnej
TAK

Grzegorz Jaworski
Rewizyjnej

TAK

Maciej Bula
Rewizyjnej

TAK

KLUB SPORTOWY BUMEIKAN

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym  rozwój, 

mistrzostwa sportowego;

d) nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla 

tradycji;

Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       
instytucjami kultu, 

warunkiem przestrzegania przepisów usta, z dnia 20.03.2009 o 

walki; 

h) organizowanie letniego i zimowego' wypoczynku w formie obozów 
rekreacyjno-sportowych; 

trenersko-instruktorskiej; 
n) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i 
obiektów sportowych; 

organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych; 
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Stowarzyszenia. 

instytucjami kultury; 

warunkiem przestrzegania przepisów usta, z dnia 20.03.2009 o 

walki; 

h) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów 
rekreacyjno-sportowych; 

trenersko-instruktorskiej; 
m) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i 
obiektów sportowych; 

organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych; 

Stowarzyszenia

Druk: MPiPS 3



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

1
2017 2017

2
stycznia 2017 2017
3 2017 2017
Aikido;
4

upowszechniania szeroko rozumianej kultury fizycznej; 
5
6. Organizowanie zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych;
7
8

9
zagranicznych seminariach szkoleniowych Aikido, Iaido i Jodo;
10

11
organizowanie wolontariatu;
12
celów statutowych;
13

kultury fizycznej;
14
Iaido i Jodo, celem popularyzacji i upowszechniania informacji w tym zakresie;
15
sztuki walki;
16 2018;
17
18
19

2017 2017
20. Organizowanie wyjazdów integracyjnych.
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publicznego
Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie 

sportowo-
rekreacyjnych w 
dyscyplinie Aikido 
Yoshinkan w okresie od 

2017 
2017 

przeznaczonych dla 

Organizowanie 
regularnych rodzinnych 

rekreacyjnych (dla 
3

dyscyplinie Aikido 
Yoshinkan. 
Organizowanie 
regularnych treningów 
sportowych w 
dyscyplinach Iaido i 
Jodo okresie od 

2017 
2017 

przeznaczonych dla 

Organizowanie 

sportowo-
rekreacyjnych w 
dyscyplinie Akrobatyka 

2017
grudnia 2017 
przeznaczonych dla 

miasta Katowice oraz w 
zaadoptowanym lokalu 
w Siemianowicach 

organizowaniu 
szkolenia i 
doskonalenia kadry 
instruktorskiej na 
krajowych i 
zagranicznych 
seminariach 
szkoleniowych Aikido, 
Iaido i Jodo

85.51.Z

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

publicznego
Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie 

sportowo-
rekreacyjnych w postaci 
kursów dla osób 

dyscyplinie Aikido 
Yoshinkan 
przeznaczonych dla 

regularne treningi. 
Wymienione kursy 

28.02-06.04.2017 

19.09-28.10.2017 

18.09-28.10.2017 
(Katowice).

sportowo-
rekreacyjnych w 
dyscyplinie Aikido dla 
dzieci w wieku 
przedszkolnym w 

stycznia 2017
grudnia 2017 roku.

85.51.Z

5.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Numer Kodu (PKD)

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

d) Przychody finansowe

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

roku sprawozdawczego

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 7



publicznego w okresie sprawozdawczym

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

z podatku dochodowego od osób prawnych

1

2

3

4

warsztatów, imprez i egzaminów.

dochodowego od osób fizycznych
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przyznanego zwolnienia)

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

w odniesieniu do tych 

najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

0.0 osób

0.0 etatów

0.0 osób

181.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0.00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 
tym:

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2.00 osób

okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

2.00 osób

w 
tym:

2.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby

Druk: MPiPS 11



umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole)

pracy w charakterze instruktora sportu, prac 

wykorzystania prywatnego samochodu dla celów 

2017r., - wynagrodzenie instruktora za prowadzenie 

wynagrodzenie instruktora za prowadzenie treningów 

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1
dyscyplinie Aikido Yoshinkan 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Druk: MPiPS 12



publicznych
– 

, 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

organizacji
Karol Rzepus-Skarbnik

21.06.2018

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp
lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Program "KLUB" - edycja 
2017

Upowszechnianie sportu dzieci i Ministerstwo Sportu i Turystyki

Druk: MPiPS 13


