
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2019 roku 

FUNDACJI PIOTRA REISSA 

 

 

Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1  60-642 Poznań 

 

Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy 

Data dokonania wpisu do rejestru: 2011/01/25 

Numer KRS: 0000376691 

Numer REGON: 301658229 

Numer NIP: 7831665964 

Dane osób wchodzących w skład Zarządu: 

- Piotr Matecki (zam. Ul. Leszka Proroka 8, 60 – 461 Poznań) 

- Marek Pawłowski (zam. Ul. Jawornicka 26, 60 – 161 Poznań) 

 

Celem Fundacji jest: 
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie, 
b) promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, 
c) wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie, 
d) wyszukiwanie i promowanie utalentowanych sportowców, 
e) praca na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce, 
f)        promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz 
podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem, 
g) działalność charytatywna. 

 

Przedmiot działalności pożytku publicznego: 

 

1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

a) prowadzenie lub finansowanie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w szczególności 

szkółek, sekcji lub drużyn sportowych, 

b) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie imprez sportowych lub rekreacyjnych lub 

zawodów sportowych, 

c) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zgrupowań lub obozów szkoleniowych, 

d) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zakupu sprzętu sportowego lub urządzeń 

służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych, 

e) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie działalności służącej zdobyciu lub podniesieniu 

kwalifikacji trenerskich z dziedziny sportu, 

f) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie akcji informacyjnych, szkoleniowych, lub 

kampanii promocyjnych na rzecz promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, 

g) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie, sympozjów, seminariów, konferencji lub 

podobnych wydarzeń, służących propagowaniu profesjonalizacji sportu w Polsce, 

h) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej, 

i) finansowanie działalności naukowej w dziedzinie kultury fizycznej lub sportu, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

j) współpracę lub organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się 

kulturą fizyczną lub sportem, 

k) współpracę z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także z podmiotami 

gospodarczymi,   

l) fundowanie stypendiów, 

m) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, loterii lub zbiórek 

publicznych, pomoc finansową i rzeczową. 

 

2. Działalność odpłatna pożytku publicznego: 

a) działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w szczególności szkółek, sekcji lub drużyn 

sportowych, 

b) organizowania imprez sportowych lub rekreacyjnych lub zawodów sportowych, 

c) organizowania zgrupowań lub obozów szkoleniowych, 

d) organizowania zakupu sprzętu sportowego lub urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji 

sportowych, 

e) działalności służącej zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji trenerskich z dziedziny sportu, 

f) organizowania lub prowadzenia akcji informacyjnych, szkoleniowych, lub kampanii 

promocyjnych na rzecz promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, 

g) organizowania sympozjów, seminariów, konferencji lub podobnych wydarzeń, służących 

propagowaniu profesjonalizacji sportu w Polsce, działalności wydawniczej. 

 

Fundacja Piotra Reissa rozpoczęła działalność 28 grudnia 2010 roku. Celem organizacji jest 

promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, wyszukiwanie i 

wspieranie utalentowanych sportowców, a także działania na rzecz profesjonalizacji sportu w 

Polsce. Od momentu powstania, fundacja realizuje wiele projektów i przedsięwzięć, zgodnych z 

założonymi celami statutowymi. 

Fundacja Piotra Reissa pragnie odgrywać coraz większą rolę w szerzeniu świadomości sportowej 

poprzez działalność na terenie całego kraju. Ponadto zamierza również kontynuować współpracę 

z instytucjami działającymi w sporcie oraz objąć swoją opieką sportowców, pomagając im w 

stworzeniu zaplecza marketingowego wpływającego pośrednio na osiągane przez nich wyniki 

sportowe. 

 

  



 

 

 

 

 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku cele statutowe były realizowane 

poprzez: 

 

1. Kontynuację współorganizacji treningów piłki nożnej dla dzieci na blisko 130 lokalizacjach z 

obszaru województwa Wielkopolskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Zachodniopomorskiego 

oraz Łódzkiego, między innymi poprzez otrzymanie dotacji na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z: 

• Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie, pt. ,,Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym” 

• Gminy Drezdenko, pt.: „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa  treningi piłkarskie oraz 

udział w rozgrywkach OZPN i Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z 

Drezdenka”, 

• Gminy Turek, pt.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci  i młodzieży z Gminy Turek”, 

• Gminy Wieleń, pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 

prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Wieleń oraz udział, organizacja 

zawodów oraz rozgrywek sportowych – Klub Sportowy Akademia Reissa – treningi 

piłkarskie i udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z 

Wielenia” 

• Gminy Krośniewice, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Krośniewic” 

• Miasta Inowrocław, pt. „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – treningi piłkarskie dla 

dzieci i młodzieży z miasta Inowrocławia” 

• Gminy Rogoźno, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Rogoźna” 

• Gminy Słupca, pt. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu” 

• Miasta i Gminy Szamotuły, pt. „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – treningi 

piłkarskie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskiej Ligi 

Piłkarskiej” 

• Miasta i Gminy Ostrzeszów, pt. „Upowszechnianie piłki nożnej” 

• Powiatu Rawickiego, pt. ”Obsługa trenerska dzieci i młodzieży w Akademii Piłkarskiej 

Reissa na terenie Powiatu Rawickiego” 

• Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, pt.: „Treningi piłkarskie z programem 

profilaktycznym oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i 

młodzieży z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” 

• Gminy Miejskiej Kościan, pt.: „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – treningi 

piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dzieci i młodzieży z 

miasta Kościana” 

• Gminy Gostyń – dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Gostyń 

• Powiatu Inowrocławskiego, pt. „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – treningi 

piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego” 

• Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie, pt. „Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym” 

 



 

 

 

 

 

 

• Powiatu Szamotulskiego, pt. „Treningi Piłkarskie oraz Udział w Rozgrywkach Ligi 

Wielkopolsko Lubuskiej dla Dzieci i Młodzieży Powiatu Szamotulskiego” 

• Gminy Władysławów, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów” 

• Gminy Stęszew, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Stęszew”   

• Gminy Miejskiej Słupca, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi 

Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Słupcy” 

• Gminy Pobiedziska, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Pobiedziska” 

• Gminy Komorniki, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Komorniki” 

• Gminy Trzcianka, pt. „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – treningi piłkarskie dzieci 

i młodzieży oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskiej Lidze Piłkarskiej” 

• Miasta Luboń, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Luboń” 

• Gminy Jarocin, pt. „Szkolenie uzdolnionych dzieci i młodzieży biorących udział w 

rozgrywkach Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej” 

• Gminy Rychwał, pt.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z gminy Rychwał” 

• Miasta Poznań, pt. „Szkolenie uzdolnionych dzieci i młodzieży biorących udział w 

rozgrywkach Ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w ramach Młodzieżowych Centrów 

Sportu” 

• Gminy Kępno, pt. „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – treningi piłkarskie dzieci i 

młodzieży, udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskiej Ligi Piłkarskiej oraz w 

rozgrywkach OZPN Kalisz” 

• Gminy Tarnowo Podgórne, pt. „Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w 

zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej – Treningi piłkarskie oraz 

udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Tarnowo 

Podgórne” 

• Gminy Nowy Tomyśl, pt. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Nowego Tomyśla” 

 

2. Projekt „Akademia Reksia – sportowe przedszkole”, w przedszkolach w Inowrocławiu i 

Kościanie. Projekt opiera się na organizacji bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych dla 

przedszkolaków. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, które przyczyniły się do 

propagowania sportu już od  najmłodszych lat. Zadanie można było przeprowadzić, dzięki 

dotacjom z: 

• Gminy Miejskiej Kościan, pt. „Akademia Reksia – sportowe przedszkola” 

• Miasta Inowrocławia, pt. „Akademia Reksia – sportowe przedszkole” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Organizacja i współorganizacja turniejów mikołajkowych dla zawodników Akademii 

Piłkarskiej Reissa, będących podsumowaniem całorocznego szkolenia, między innymi 

poprzez otrzymanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z: 

 

• Powiatu Poznańskiego pt. „ ,,Reiss Cup 2019 – dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci  i 

młodzieży z Powiatu Poznańskiego” 

• Miasta Poznań pt. ,,Turniej Mikołajkowy Reiss Cup” 

• Gminy Nowy Tomyśl, pt. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej” 

• Gminy Trzcianka pt. „Turniej Mikołajkowy Reiss Cup” 

• Powiatu Gostyńskiego, pt. „Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno-

sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – piłka nożna” 

 

4. Organizacja i współorganizacja turniejów dla przedszkolaków, między innymi poprzez 

otrzymanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z: 

• Gminy Miejskiej Kościan, pt. : „Igrzyska Przedszkolaków– turniej piłki nożnej” 

• Miasta Puszczykowo pt: „Reksio Cup 2019 – turniej dla przedszkolaków” 

• Miasta i Gminy Ostrzeszów pt. ,,Upowszechnianie piłki nożnej”. 

• Powiatu Kościańskiego, pt. ,,Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla 

najmłodszych”, 

• Miasta Bydgoszcz, pt.: „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla 

najmłodszych” 

• Gminy Dopiewo, pt.: „Reksio Cup 2019 – turniej dla przedszkolaków” 

• Gminy Turek, pt. ,,Igrzyska przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla najmłodszych”, 

• Gminy Kępno, pt.: „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla najmłodszych” 

• Gminy Tarnowo Podgórne, pt.: „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 

zamieszkałych w Gminie – Reksio Cup 2019 – turniej dla przedszkolaków” 

• Gminy Obrzycko, pt. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej” 

• Gminy Września, pt. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla przedszkolaków” 

• Gminy Miejskiej Słupca, pt. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla 

najmłodszych” 

• Powiatu Kaliskiego, pt. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla 

najmłodszych” 

5. Organizacja i współorganizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, między innymi 

poprzez otrzymanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z: 

• Powiatu Obornickiego, pt. „SportujMy.pl – obóz” 

• Gminy Grodzisk Wielkopolski, pt. „SportujMy.pl – obóz” 

• Powiatu Kaliskiego, pt. „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej 

Reissa” 

6. Wspólne treningi z patronem Fundacji – Piotrem Reissem. 

 



 

 

 

 

 

 

7. Organizacja zbiórki publicznej pod nazwą ,, ZBIÓRKA DLA DAWIDA, ALEKSANDRY, JULII 

I DOMINIKI”, na terenie Województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego w terminie: 

16.11.2019 r. – 15.12.2019 r. Celem zbiórki było zebranie funduszy na leczenie i 

rehabilitację chorych dzieci. Nr zbiórki: 2019/5060/OR. 

8. Udział w treningach piłkarskich prowadzonych przez Akademię Piłkarską Reissa, dla dzieci 

z rodzin patologicznych i ubogich za symboliczną 1 zł. 

 

 


