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Sprawozdanie z działalności za rok 2018.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na
podstawie ustawy o kulturze fizycznej oraz prawie o stowarzyszeniach. Towarzystwo zostało
zarejestrowane 30 września 1994 roku. Swoja działalność statutową rozpoczęło w 2001 roku.
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na
podstawie ustawy o kulturze fizycznej oraz prawie o stowarzyszeniach.
Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich od momentu założenia do śmierci (10
stycznia 2017 r.) był Ryszard Parulski. Także założyciel i prezes Fundacji "Gloria Victis" (od
1986) i "Olimpiada 2012", przewodniczący Kapituły "Gloria Optimis", która została
ustanowiona w 2005 r. z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Fundacji "Olimpiada".
Od lutego 2017 r. prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest Mieczysław Nowicki.
Obecny Prezes to jeden z najlepszych polskich kolarzy lat siedemdziesiątych, torowiec i
szosowiec, mistrz świata w drużynie (1975), olimpijczyk (1972, 1976), zdobywca srebrnego i
brązowego medalu olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976). Od 2014 r.
prezes łódzkiej Regionalnej Rady Olimpijskiej.
Celem działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, zgodnym z Kartą Olimpijską, jest
przede

wszystkim

krzewienie

wartości

fizycznych

i

duchowych,

kultywowanie

humanistycznych wartości, zasad etyki (fair play), promocja i popularyzacja ruchu
olimpijskiego w Polsce i za granicą (głównie wśród Polonii), współpraca z organizacjami
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powołanymi przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich (powstającymi w Polsce i za
granicą) oraz krzewienie i upowszechnianie wśród nich idei olimpijskiej. Niezwykle ważnym
celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej
potrzebują. Towarzystwo ma też za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na rzecz
Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w
realizacji jego działań statutowych.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i jego
ukonstytuowanie odbyło się w dniu 21 marca 2017r. W trakcie pierwszego posiedzenia
Zarządu TOP podjęto uchwały o wyborze Wiceprezesów Towarzystwa Olimpijczyków
Polskich w osobach Ireny Szewińskiej/zmarła 29 czerwca 2018r/ Teresy Kleiber –
Sukniewicz. Jednocześnie podjęto uchwały o wyborze Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa
Olimpijczyków Polskich w osobach Jerzego Rybickiego i Kajetana Broniewskiego. W 2018
roku Towarzystwo Olimpijczyków Polskich kontynuowało współpracę z firmą „Kriosonik”.
Dbano w dalszym ciągu o wygląd siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich ul.
Mokotowska 24 dokonując drobnych remontów. Po raz kolejny na 2018 rok zostały
uregulowane i podpisane umowy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami lokalu –
siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich przy ul. Mokotowskiej 24 na kolejny 2019r.
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich dokonało zmian związanych z wyborem nowych
władz dopełniając formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. W październiku udało się
uzyskać zgodę Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na podnajęcie na kolejny 2019r
części lokalu Polskiemu Związkowi Alpinizmu. W ciągu całego 2018 roku trwały negocjacje
z Dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie dotyczące dzierżawy Ośrodka
Rehabilitacyjnego
w Michałowicach. W kontekście prowadzonych rozmów oraz spotkań odbytych w
Ministerstwie Sportu i Turystyki z Sekretarzem Stanu Jarosławem Stawiarskim i Dyrektorem
COS Mariuszem Kałużnym. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich przygotowało dla
Dyrekcji Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie dwie szczegółowe dokumentacje
dotyczące określenia wartości czynszu Ośrodka Rehabilitacyjnego w Michałowicach.
Dokumentacje określały dokładne wartości poniesionych nakładów na inwestycję – Ośrodek
Rehabilitacyjny w Michałowicach, oraz określiły koszty niezbędnych remontów/dodatkowo
do już wykonanej ekspertyzy/, w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Michałowicach.

str. 2

W spotkaniach dotyczących dzierżawy Ośrodka w Michałowicach uczestniczyli: śp. Irena
Szewińska, Teresa Sukniewicz, Jerzy Rybicki, Kajetan Broniewski, Tomasz Rosset.
Wspomniane wyżej dwa kosztorysy określały wartość nieruchomości w Michałowicach w
2011r. oraz w 2017r Przygotowana wycena miała również określić różnicę w wartości
Ośrodka w Michałowicach w latach 2011-2017, co z kolei ma być podstawą to ewentualnych
decyzji dotyczących nakładów, do których zobowiązał się TOP przy podpisywaniu z COS
umowy w 2011r. Obecny Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Mariusz Kałużny mocno
sprawy przyspieszył i po długich dyskusjach został wypracowany i przygotowany draft
umowy zaakceptowany przez obie zainteresowane strony.
W całość zaangażował się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław
Stawiarski, który po konsultacji z Departamentem Prawnym w Ministerstwie Sportu
i Turystyki zobowiązał się do aranżacji kolejnych spotkań, które mają na celu przyspieszyć
działania w kwestii jak najszybszego podpisania, umowy dotyczącej dzierżawy Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Michałowicach. Efektem było podpisanie umowy dniu 5 grudnia 2018r.
Całość procedowana była przez 2 lata w czasie których prowadzone były rozmowy
i negocjacje z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich.
Wszelkie zapisy dotyczące kosztów inwestycji, które miało ponieść Towarzystwo
Olimpijczyków Polskich w kolejnych latach zostały zniesione. Umowa została podpisane
podobnie, jak poprzednia do 2032r. Automatycznie został podniesiony czynsz, który nie
został naliczony po cenach komercyjnych a jedynie proporcjonalnie do zniesionych
nakładów. Cena została podniesione 4 – krotnie, ale jednocześnie Centralny Ośrodek Sportu
odstąpił od roszczenia dotyczącego świadczeń reklamowych na rzecz COS OPO Warszawa.
Przy okazji podjętych działań udało się uzyskać zgody i podpisać umowy dotyczące
poddzierżawy pomieszczeń na rzecz firmy „KRIOSONIK” i KIK Stomatologia. Efektem
dwuletnich rozmów było podpisanie umowy w dniu 5 grudnia 2018 roku.
Do najbardziej znaczących aktywności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich zaliczyć należy
organizację Sympozjum Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Grupy Trójmorza,
które odbyło się w dniach 27-29.09.2018r. Całość objęta została Patronatem Honorowym
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Sugestia, aby były to Państwa Grupy Trójmorza została
zainspirowana przez doradcę ds. sportu w Kancelarii Prezydenta RP Piotra Nowackiego,
który z racji różnych aktywność politycznych Prezydenta uznał to za dobry pomysł. Termin
27-29.09.2018R został niejako narzucony przez Kancelarię Prezydenta RP i dopasowany do
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możliwości czasowych Pana Prezydenta, który w tym dniu to jest 28 września br. znalazł czas
na spotkanie z uczestnikami Sympozjum. Wszyscy, którzy potwierdzili przyjazd mieli
zagwarantowany pobyt na koszt Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Jedynym kosztem
delegatów był przyjazd do Polski. Hasłem przewodnim Sympozjum było „100 Lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Sympozjum zostało odebrane entuzjastycznie przez
wszystkich uczestników Sympozjum. Całość rozpoczęła się w Centrum Olimpijskim im. Jana
Pawła II, spotkania w Pałacu Prezydenckim, Ministerstwie Sportu i Turystki, Centrum
Medycyny Sportowej, Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich,
Ośrodku Rehabilitacyjnym w Michałowicach zostały odebrane przez wszystkich uczestników
z dużym zadowoleniem, o czym świadczyły liczne podziękowania płynące z całej Europy.
Kolejnym wydarzeniem była „Promocja historii oraz olimpizmu wśród młodzieży na terenie
całej Polski przez medalistów olimpijskich poprzez organizację spotkań”.Równocześnie w
dniu 22 maja br. cała grupa obecnych podczas Zarządu TOP wzięła udział w planowanej akcji
na ternie okolicznych szkół. W spotkaniach udział wzieli: Teresa Sukniewicz, Mieczysław
Nowicki, Ryszard Szurkowski, Tadeusz Mytnik, Jerzy Rybicki, Jerzy Garpiel, Kajetan
Broniewski. Towarzystwu Olimpijczyków Polskich udało się dzięki wygospodarowanym
przygotować na potrzeby TOP znaczki z logo TOP, koperty w różnych rozmiarach, teczki,
rolapy oraz projekt kalendarza na 2019r.
Rozwijając swoją działalność Towarzystwo Olimpijczyków Polskich uruchomiło po raz
pierwszy w historii stronę internetową www.polscyolimpijczycy.pl; Na stronie w ciągu całego
roku zostały zaprezentowane wszelkie aktywności, które organizowane były przez
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich oraz te w których uczestniczyli członkowie Zarządu
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Od momentu uruchomienia strony zostało
zamieszczonych ponad 135 artykułów przedstawiających aktywność Zarządu Towarzystwa
Olimpijczyków Polskich. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zorganizowało w 2018r., 11
imprez, do których największą było trzydniowe Sympozjum Grupy Państw Trójmorza, które
zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Towarzystwo
współorganizowało ponad 30 różnych imprez sportowych i wydarzeń. W trakcie swojej
działalności w 2018r. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich wysłało ponad 500 deklaracji do
olimpijczyków z prośbą o potwierdzenie chęci przystąpienia do Towarzystwa. Przysłanych
zostało około 240 deklaracji. Do wszystkich, którzy przysłali deklaracje zostały wysłane
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życzenia świąteczno-noworoczne. Została założona zaktualizowana elektroniczna baza
adresowa olimpijczyków.
Rok 2018 był, zatem osiemnastym rokiem działalności Towarzystwa.
W roku 2018 Towarzystwo Olimpijczyków Polskich osiągnęło przychód w wysokości
801 832,66 zł. z tytułu prowadzonej działalności statutowej, w tym m.in. z otrzymanych
dotacji, najmu lokali i pomieszczeń oraz poniosło koszty związane z uzyskaniem przychodu
w wysokości 522 453,42 zł. W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok został wykazany zysk
netto w kwocie 279 379,24 zł. został w całości przekazany na działalność statutową
stowarzyszenia (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych).
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