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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAŁOPOLSKIE Powiat KRAKOWSKI 

Gmina KRAKÓW Ulica REYMONTA Nr domu 22 Nr lokalu - 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-059 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 126304500 

 Nr faxu 126304500 E-mail SEKRETARIAT@TSWISLA.PL Strona www TSWISLA.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

22.08.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

22.08.2002 

5. Numer REGON 007014962 6. Numer KRS  
0000127464 

za rok  2012 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 

Ludwik Miętta – Mikołajewicz, Prezes Zarządu 

Paweł Lesiakowski, Wiceprezes Zarządu  

Piotr Wawro, Wiceprezes Zarządu  

Robert Szymański, Wiceprezes Zarządu  

Piotr Dunin-Suligostowski, Członek Zarządu 

Czesław Meus, Członek Zarządu  

 
Dariusz Olszówka, Członek Zarządu  

 Dariusz Zastawny, Członek Zarządu  

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) 

Szymon Łątka, Członek Komisji Rewizyjnej  

Romualda Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

Cezary Bejm, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Dariusz Mikrut, Członek Komisji Rewizyjnej. 

Andrzej Jędrychowski, Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
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9. Cele statutowe organizacji 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji 
i rehabilitacji ruchowej. 
Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo w szczególności: 

a) zakłada i prowadzi sekcje sportowe, 
b) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, 
c) organizuje szkolenie sportowe, a w szczególności obozy 

szkoleniowe i kursy, 
d) przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze 

udział w imprezach innych organizacji sportowych, 
e) prowadzi działalność w zakresie sportu profesjonalnego, 
f) prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-

instruktorskich, 
g) zakłada związki sportowe lub przystępuje do związków 

sportowych, 
h) organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz 

osób niepełnosprawnych, 
i) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, 
j) organizuje i prowadzi rehabilitację osób 

niepełnosprawnych, 
k) wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych, 
l) prowadzi szkoły niepubliczne oraz współpracuje ze 

szkołami wszystkich szczebli i innymi instytucjami, a także 
współtworzy klasy sportowe, 

m) zapewnia zawodnikom podstawową opiekę sportowo-
lekarską, 

n) prowadzi działalność na rzecz: 
- rozwoju sportu masowego i turystyki, 
- bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom 

społecznym, 
- ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa, 
- aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, 
- ochrony dóbr i tradycji, w tym gromadzi 

dokumentację szkoleniową i historyczno-archiwalną 
dotyczą działalności Towarzystwa, 

- popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, 

- upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie 
obronności państwa, 

- promocji i organizacji wolontariatu, 
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 
o) organizuje klubowe życie towarzyskie, 
p) prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną, 
q) zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi, 
r) prowadzi działalność charytatywną, 
s) prowadzi szkolenia, konferencje i sympozja, 
t) udziela pomocy sportowcom, 
u) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, 

usług i obrotu towarowego, 
v) tworzy fundacje lub spółki oraz wnosi udziały do innych 

podmiotów gospodarczych, w tym spółek akcyjnych. 
Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. 
Cały dochód Towarzystwa przeznaczony jest na działalność 
statutową. 
Towarzystwo nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 

organizacji 

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 

organizacji na podstawie statutu organizacji)     

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków w 2012 roku było 

organizatorem następujących imprez sportowych i 

widowiskowych: 

1) Sobota bokserska – cykliczna impreza o charakterze 

ogólnopolskim. 

2) XXV Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Młodzików U-12 o Puchar im. Adama Grabki – 18-19.02.2012r. 

Coroczny międzynarodowy halowy turniej piłki nożnej dla dzieci 

ze szkółek piłkarskich z całej Polski i zza zagranicy. W zawodach 

bierze udział 12 zespołów, ponad 200 dzieci. 

3) Ogólnopolski Turniej Młodości w Gimnastyce Sportowej 

Kobiet. 17.04.2012.  

4) Drużynowe Grand Prix Dzieci w Judo o Puchar Białej Gwiazdy. 

20.03, 28.05, 24.09, 30.10 

5) IX Memoriał Olimpijski im. płk. Franciszka Brożka w 

Strzelectwie Sportowym. 17-19.03.2012 

6) Ćwierćfinał MP Juniorów w koszykówce mężczyzn.23-

24.03.2012 

7) Półfinał MP Kadetów w koszykówce mężczyzn. 27-29-04.2012 

8) Półfinał MP Młodzików w koszykówce mężczyzn. 27-

29.05.2012 

9) Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Wisła Dzieciom” z Okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. 03.06.2012 

10) XXXI Memoriał Wandy Tumidajewicz i Józefa Moszczaka w 

Piłce Siatkowej Juniorek. 16-17.06.2012. 

11) III Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa w Szachach. 06.08 

– 13.08.2012 

12) XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar 

Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet. 07 – 09.09.2012 

13) XVI Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Wawelskich 

Smoków. 07 – 09.09.2012 

14) XI Międzywojewódzki Puchar Niepodległości w Strzelectwie 

Sportowym. 02 – 04.11.2012 

15) XI Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci. 24.11.2012 

16) VI Zawody Mikołajowe w Gimnastyce Sportowej. 27.11.2012 

17) XXXII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotą Rękawicę 

Wisły. 06-08.12.2012 
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 Oprócz imprez, które wymieniono wcześniej, w 2012 roku 

poszczególne sekcje Towarzystwa zorganizowały 235 imprez o 

charakterze mistrzowskim, ligowym, młodzieżowym (w 

szczególności w grach zespołowych). Miały one charakter lokalny, 

wojewódzki, ogólnopolski oraz międzynarodowy. 

Reprezentanci Polski 

43 zawodniczek i zawodników Wisły było członkami kadr 

narodowych Polski w różnych dyscyplinach i różnych kategoriach 

wiekowych. 

W okresie sprawozdawczym Członkowie naszego Towarzystwa 

odnosili następujące sukcesy: 

 

Boks 

 Zuzanna Kaczmarczyk zdobyła brązowy medal mistrzostw 

Polski juniorek w boksie w kategorii do 51 kg. 

 Szymon Domoń zdobył Złotą Rękawicą Wisły (nagrodę dla 

najlepszego juniora w czasie XXXII Międzynarodowego 

Turnieju o Złotą Rękawicę Wisły) 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 30 

punktów i zajęła 50. miejsce na 145 sklasyfikowanych 

klubów. 

 

Brydż Sportowy 

 Po reorganizacji i zmianie nazewnictwa klas 

rozgrywkowych (utworzenie Ekstraklasy), Wisła  

występowała w I lidze. Drużyna zajęła 15. miejsce w 

swojej grupie (na 16 startujących zespołów) i spadła do II 

ligi.  

 

Futsal 

 Członkowie kadry narodowej seniorów: 

Kamil Dworzecki, Bartłomiej Nawrat, Marcin Czech, Rafał 

Franz, Marcin Kiełpiński, Adrian Pater 

 Członkowie kadry narodowej młodzieżowców: 

Kamil Lasik, Mikołaj Zastawnik 

 Wyniki sportowe krajowe 

 Pierwsza drużyna Wisły Krakbet Kraków zdobyła tytuł 
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wicemistrza Polski  

 Drużyna do lat 16 wywalczyła mistrzostwo Polski  

 Drużyna do lat 18 zdobyła wicemistrzostwo Polski. 

 

Gimnastyka Sportowa 

 Członkinie kadry narodowej: 

 seniorki – Gabriela Janik, Katarzyna Jurkowska, Monika 

Frandofert, Weronika Woźniak, Aleksandra Biskup 

 juniorki – Karolina Czyż, Sonia Biskup, Paulina 

Wiktorczyk, Julia Heiza, Maria Bieda, Klara Kopeć, 

Aleksandra Borkowska, Aleksandra Batko, Zofia Tokarek 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

Największy sukces osiągnęła Katarzyna Jurkowska, która 

podczas zawodów Pucharu Świata w słoweńskim Mariborze 

zajęła 2. miejsce w ćwiczeniach na równoważni. 

 Mistrzostwa Europy – Bruksela (Belgia) 

w składzie reprezentacji Polski, która zajęła 13. miejsce 

drużynowo, były dwie zawodniczki Wisły  – Katarzyna 

Jurkowska i Monika Frandofert  

 Puchar Świata – Maribor (Słowenia) 

− Katarzyna Jurkowska – 2. na równoważni, 

11. w skoku, 17. w ćwiczeniach wolnych; 

− Gabriela Janik – 11. na poręczach, 13. w skoku. 

 Puchar Świata – Ostrawa (Czechy) 

− Gabriela Janik – 5. na poręczach, 7. w skoku 

− Monika Frandofert – 8. na równoważni, 

11. w ćwiczeniach wolnych. 

 Puchar Świata – Cottbus (Niemcy) 

− Katarzyna Jurkowska – 9. w ćwiczeniach wolnych, 

12. w skoku, 17. na równoważni 

− Monika Frandofert – 11. w ćwiczeniach wolnych, 18. 

na poręczach. 

 Puchar Świata – Doha (Katar) 

− Monika Frandofert – 7. w skoku, 13. na poręczach, 

19. w ćwiczeniach wolnych 

− Katarzyna Jurkowska – 17. na równoważni 

 Turniej Nadziei Olimpijskich – Liberec (Czechy) 

− Maria Bieda – indywidualnie w wieloboju 17. miejsce, 



 

7 

drużynowo wraz z reprezentacją Polski – 6. miejsce. 

 Wyniki sportowe krajowe 

Wisła Kraków była pierwszą siłą polskiej gimnastyki sportowej 

kobiet. Łącznie zawodniczki sekcji wywalczyły 33 medale (29 

indywidualnie, 4 drużynowo). Największy sukces to 

wywalczenie drużynowych tytułów mistrza Polski we 

wszystkich kategoriach wiekowych. 

 Mistrzostwa Polski seniorek – 8 medali (7 indywidualnie, 

1 drużynowo):  

− Weronika Woźniak – 1 złoty (skok), 2 brązowe 

(wielobój, ćwiczenia na poręczach) 

− Monika Frandofert – 3 srebrne (wielobój, ćwiczenia na 

poręczach, ćwiczenia wolne), 1 brązowy (ćwiczenia na 

równoważni) 

− Drużynowo – złoty medal (Gabriela Janik, Monika 

Frandofert, Aleksandra Biskup, Karolina Czyż) 

 Mistrzostwa Polski juniorek – 13 medali (12 

indywidualnie, 1 drużynowo):  

− Maria Bieda – 2 złote (ćwiczenia wolne, ćwiczenia na 

równoważni), 2 srebrne (skok, wielobój), 1 brązowy 

(ćwiczenia na poręczach) 

− Paulina Wiktorczyk – 2 złote (wielobój, ćwiczenia na 

poręczach), 3 brązowe (skok, ćwiczenia na 

równoważni, ćwiczenia wolne) 

− Karolina Czyż – 1 srebrny (ćwiczenia na poręczach) 

− Julia Heiza – 1 srebrny (ćwiczenia na równoważni) 

− Drużynowo – złoty medal (Maria Bieda, Klara Kopeć, 

Aleksandra Borkowska, Julia Heiza, Sonia Biskup) 

 Mistrzostwa Polski juniorek młodszych do lat 14 – 

7 medali (6 indywidualnie, 1 drużynowo):  

− Aleksandra Borkowska – 3 złote (wielobój, skok, 

równoważnia) 

− Klara Kopeć – 1 złoty (ćw. na poręczach), 2 srebrne 

(wielobój, ćw. wolne) 

− Drużynowo – złoty medal ( Aleksandra Borkowska, 

Klara Kopeć, Aleksandra Batko, Zofia Tokarek, Jessica 

Kalemba) 

 Mistrzostwa Polski juniorek młodszych do lat 12 – 

5 medali (4 indywidualnie, 1 drużynowo):  
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− Zofia Tokarek        – 1 złoty (ćw. wolne) 

− Jadwiga Onuszko  – 1 złoty (ćw. na poręczach) 

− Aleksandra Batko  – 1 złoty (równowaznia) 

− Wanda Drelicharz  – 1 brązowy (ćw. wolne) 

− Drużynowo – złoty medal (Zofia Tokarek, Aleksandra 

Batko, Aleksandra Kłak, Jadwiga Onuszko, Wanda 

Drelicharz) 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 

253 punkty i zajęła 1. miejsce na 17 sklasyfikowanych 

klubów, przy czym warto zaznaczyć, że jest to 

klasyfikacja łączna kobiet i mężczyzn, a Wisła startuje 

tylko w konkurencjach żeńskich. 

   

Judo 

 Członkowie kadry narodowej: 

 seniorki i seniorzy – Katarzyna Kłys, Barbara Mirus, Rafał 

Filek, Bartłomiej Garbacik, Kajetan Pintal, Oskar 

Romaniuk, Krzysztof Węglarz. 

 juniorki i juniorzy młodsi: Aleksandra Bień, Bartosz Karaś, 

Mateusz Sordyl, Szymon Woźniak 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

Największy sukces odniosła Katarzyna Kłys, która podczas 

mistrzostw Europy w Czelabińsku wywalczyła srebrny medal 

w kategorii wagowej do 70 kg. Nasza zawodniczka wzięła 

także udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, odpadając 

w 1/16 finału. 

 Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 

Katarzyna Kłys – 1/16 finału  w kategorii do 70 kg 

 Mistrzostwa Europy – Czelabińsk (Rosja) 

Katarzyna Kłys (70 kg) – srebrny medal 

Rafał Filek (100 kg) – 1/8 finału 

Krzysztof Węglarz (90 kg) – 1/32 finału 

 Puchar Europy 

Katarzyna Kłys (70 kg)  – 1. miejsce (Czechy) 

Rafał Filek (100 kg) – 3. miejsce (Czechy), 5. miejsce 

(Włochy), 7. miejsce (Finlandia) 

Krzysztof Węglarz (100 kg) – 5. miejsce (Włochy) 
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 Wyniki sportowe krajowe 

Zawodniczki i zawodnicy sekcji wywalczyli łącznie 11 medali 

mistrzostw Polski (3 złote, 1 srebrny, 7 brązowych). W 

kategorii masters Wisła zdobyła 5 medali (3 złote, 1 srebrny, 1 

brązowy). 

 Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów (Luboń) 

− Krzysztof Węglarz (100 kg) – srebrny medal 

− Barbara Mirus (73 kg) – brązowy medal 

− Izabela Mirus (73 kg) – 7. miejsce 

− Kajetan Pintal (100 kg) – 7. miejsce 

 Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów – Opole  

− Brązowy medal – Bartłomiej Garbacik, Sebastian 

Cieślik, Dawid Tondera, Paweł Badocha, Filip Łątka, 

Rafał Filek, Oskar Romaniuk, Mikołaj Szostak, 

Kajetan Pintal.  

 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – Opole 

− Kajetan Pintal (100 kg) – złoty medal 

− Bartłomiej Garbacik (60 kg) – brązowy medal 

− Dawid Tondera (73 kg) – brązowy medal 

− Oskar Romaniuk (+100kg) – 5. miejsce 

 Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży – Sobótka 

− Brązowy medal – Bartłomiej Garbacik, Aleksander 

Wrona, Filip Łątka, Paweł Badocha, Kajetan Pintal, 

Oskar Romaniuk, Oliwier Romaniuk. 

 Mistrzostwa Polski Juniorów – Jastrzębie Zdrój 

− Oliwier Romaniuk (100 kg) – złoty medal 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych) – Bochnia 

− Karolina Bobilewicz (44 kg) – 5. miejsce 

− Aleksandra Bień (63 kg) – 7. miejsce 

 Mistrzostwa Polski Młodzików – Kraków 

− Bartosz Karaś (46 kg) – złoty medal 

− Aleksandra Bień (63 kg) – brązowy medal 

− Sławomir Skocz (55 kg) – brązowy medal  

− Karolina Bobilewicz (44 kg) – 5. miejsce 

− Karolina Sobalska (70 kg) – 5. miejsce 

− Jakub Korgol (50 kg) – 5. miejsce 

 Mistrzostwa Polski Masters – Sobótka k. Wrocławia 
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− Michał Klimek – złoty medal 

− Robert Zaczkiewicz – złoty medal 

− Michał Znamirowski – złoty medal 

− Tomasz Fabiański – srebrny medal 

− Łukasz Czekaj – brązowy medal  

 W punktacji sportu młodzieżowego zawodnicy sekcji 

zajęli: 

− wśród kobiet 51. miejsce (12 punktów) na 121 

sklasyfikowanych drużyn  

− wśród mężczyzn 6. miejsce (92 punkty) na 138 

sklasyfikowanych zespołów. 

 

Koszykówka Kobiet 

 Członkinie kadry narodowej: 

 seniorki: Katarzyna Krężel , Magdalena Leciejewska, 

Ewelina Kobryn, Agnieszka Śnieżek, Paulina Pawlak 

 kadetki: Joanna Grymek 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

 W rozgrywkach Euroligi Wisła Can-Pack zakwalifikowała 

się do Final Eight, zajmując 8. miejsce w rozgrywkach. 

 Joanna Grymek wystąpiła wraz z reprezentacją Polski w 

mistrzostwach Europy kadetek (do lat 16) w Estonii. Polska 

zajęła 5. miejsce. 

 Wyniki sportowe krajowe: 

 Szczebel ogólnopolski: 

− Seniorki (Wisła Can-Pack): mistrzostwo Polski, 

Puchar Polski. 

− Juniorki: 17-32. miejsce (turniej ćwierćfinałowy) 

− Kadetki: 10. miejsce (turniej finałowy w Ostrołęce) 

− Młodziczki: 9-12.miejsce (turniej półfinałowy)  

 Szczebel regionalny: 

− Juniorki: 2. miejsce w Małopolsce 

− Kadetki: 2. miejsce w Małopolsce 

− Młodziczki: 2. miejsce w Małopolsce 

− Dziewczęta: 1. miejsce w Małopolsce 

− kadetki młodsze: Aleksandra Domaradzka, Monika 

Kozieł, Karolina Nowak i Maria Tatar zajęły wraz z 

reprezentacją Małopolski 4. miejsce w finałach XVIII 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach 
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Letnich. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 

51,71 pkt. i zajęła 18. miejsce na 92 sklasyfikowane kluby. 

 

 

Koszykówka Mężczyzn 

 Członkowie kadry narodowej: 

 kadeci: Artur Włodarczyk, Jan Rerak, Mateusz Gawlina. 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

 Artur Włodarczyk wystąpił wraz z reprezentacją Polski w 

mistrzostwach Europy kadetów (do lat 16) na Litwie. 

Polska zajęła 6. miejsce. 

 Jan Rerak oraz Mateusz Gawlina (U-16) brali udział 

w Międzynarodowym Turnieju Nadziei Olimpijskich, w 

którym wraz z reprezentacją Polski zajęli 1. miejsce 

(oprócz Polski startowały Czechy, Słowacja i Węgry). 

 Wyniki sportowe krajowe 

 szczebel ogólnopolski: 

− seniorzy: w rozgrywkach II ligi grupy C Wisła zajęła 7. 

miejsce. W ćwierćfinale play-off wiślacy przegrali 

z UMKS Kielce 1:2. 

− juniorzy starsi: 13-16. miejsce (udział w turnieju 

półfinałowym) 

− juniorzy: 13-16. miejsce (udział w turnieju 

półfinałowym) 

− kadeci: 9-12. miejsce (udział w turnieju półfinałowym) 

− kadeci młodsi: Jan Rerak, Jakub Natkaniec, Maciej 

Gębala, Mateusz Gawlina, Marcin Rachelski i Jan 

Nowacki zajęli wraz z reprezentacją Małopolski 

4. miejsce w finałach XVIII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. 

 szczebel regionalny: 

− juniorzy starsi: 1. miejsce w Małopolsce 

− juniorzy: 1. miejsce w Małopolsce 

− kadeci: 1. miejsce w Małopolsce 

− chłopcy starsi: 1. miejsce w Małopolsce 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 

62,57 pkt. i zajęła 16. miejsce na 108 sklasyfikowanych 
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klubów. 

 

Piłka Nożna 

 Rocznik 1998 - II miejsce w mistrzostwach Krakowa 

(boisko), II miejsce Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezesa 

PZPN w Żyrardowie, II miejsce Ogólnopolski Turniej w 

Tarnowie 

 Rocznik 1999 - IV miejsce w Małopolskiej Lidze 

Młodzików, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w 

Tarnowie, II miejsce Międzynarodowy Turniej w Skotnikach, 

I miejsce Rodło Cup w Opolu 

 rocznik 2000 - IV miejsce - Mistrzostwa Krakowa (boisko), I 

miejsce Danone Nations Cup, II miejsce - Turniej o Puchar 

im. Kazimierza Górskiego w Dzierżoniowie 

 Rocznik 2001 - III miejsce Mistrz. Krakowa Orlików, II 

miejsce Ogólnopolski Turniej w Płocku i III miejsce na 

Ogólnopolski Turniej w Bełchatowie 

 Rocznik 2002 - II miejsce Mistrz. Krakowa (boisko), I 

miejsce - Międzynarodowy Turnieju w Rożnavie, II miejsce -

Międzynarodowy Turniej w Koszycach, I miejsce -

Ogólnopolski Turniej w Tarnowie, I miejsce - Turniej Borek 

Cup. 

 Rocznik 2003 - III miejsce Mistrzostwa Krakowa (boisko), 

III miejsce Ogólnopolski Turniej Zawisza Cup w 

Bydgodszczy, II miejsce Ogólnopolski Turniej w Mikołowie, 

II miejsce w Małej Lidze Małopolskiej (w Bukownie) 

 Rocznik 2004 - I miejsce w Mistrzostwach  Krakowa, II 

miejsce - Międzynarodowy DAP Football Festiwal, I miejsce 

-D&R Cup Oświęcim,  

 Rocznik 2005 - Turniej w Czeladzi, Turniej w Skotnikach - 

bez tabel i punktów.  

 Sekcja przekazała Wiśle Kraków SA 16 wychowanków 

(rocznik 1998) do dalszego szkolenia. 

 Wychowankowie Szkółki Piłkarskiej TS Wisła: Adam Buksa, 

Kamil Kuczak, Grzegorz Marszalik, Jakub Mordec, Błażej 

Skrobowski, Paweł Stolarski, Mateusz Zając, reprezentujący 

Wisłę Kraków SA, zajęli wraz z kadrą Małopolski 2. miejsce 

w finałach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
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Sportach Letnich. 

 Ze względu na fakt, że kategorie wiekowe, w których 

prowadzone jest szkolenie w Szkółce Piłkarskiej TS Wisła, 

nie są objęte systemem punktacji sportu młodzieżowego, 

sekcja siłą rzeczy nie zdobyła żadnych punktów w 

klasyfikacji klubów sportowych w piłce nożnej. Warto jednak 

zaznaczyć, że młodzi piłkarze Wisły Kraków SA, gdzie 

występuje wielu wychowanków Szkółki, zdobyli w tejże 

punktacji 89,06 pkt. i zajęli 5. miejsce na 222 sklasyfikowane 

kluby. 

 

Piłka Siatkowa Kobiet 

 Wyniki sportowe krajowe 

 Seniorki: pierwsza drużyna AGH Galeco Wisła 

awansowała do I ligi. Wiślaczki w rozgrywkach IV grupy 

II ligi zajęły 3. miejsce w sezonie zasadniczym, po czym 

okazały się najlepsze w fazie play-off. W turnieju 

decydującym o awansie do I ligi (grały w nim mistrzynie 

wszystkich czterech grup II ligi) Wisła zajęła 2. miejsce i 

wywalczyła kwalifikację. 

 Kadetki – 8. miejsce w rozgrywkach małopolskich. 

 Młodziczki – 10. miejsce w rozgrywkach małopolskich. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła nie zdobyła  

żadnych punktów i nie została tym samym ujęta w tabeli 

ogólnopolskiej (sklasyfikowano 102 zespoły) 

 

Pływanie 

Sekcja została reaktywowana (jej działalność była zawieszona od 

roku 2000). Sekcja skupia się na szkoleniu dzieci. Zawodnicy 

sekcji nie startowali w zawodach rangi mistrzowskiej. 

 

Pływanie Masters 

Sekcja działa ona na pograniczu rekreacji z prawdziwym 

wyczynem.  

 Medaliści mistrzostwa Polski: 

− Stanisław Krokoszyński – 11 złotych medali 

− Agnieszka Macierzewska – 2 złote, 3 srebrne medale 

− Janusz Konstanty – 3 srebrne, 2 brązowe medale 
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− Paweł Lesiakowski – 1 srebrny medal. 

 

Strzelectwo sportowe 

 Członkini kadry narodowej: 

 Beata Bartków-Kwiatkowska 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

 Największy sukces odniosła Beata Bartków-Kwiatkowska, 

która podczas zawodów Pucharu Świata w Monachium 

zajęła 2. miejsce w konkurencji pistoletu pneumatycznego. 

Nasza zawodniczka wzięła także udział w Igrzyskach 

Olimpijskich w Londynie, zajmując 35. miejsce w 

pistolecie sportowym i 44. miejsce w pistolecie 

pneumatycznym. 

 Wyniki sportowe krajowe 

Beata Bartków-Kwiatkowska – mistrzostwa Polski: 4. miejsce 

pistolet pneumatyczny, 6. miejsce pistolet sportowy. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 43 

punkty i zajęła 23. miejsce na 64 sklasyfikowane kluby. 

 

Szachy 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

 Marcin Tazbir – indywidualne akademickie 

wicemistrzostwo świata, wraz z reprezentacją Polski 

akademickie wicemistrzostwo świata. 

 Wyniki sportowe krajowe 

 Awans drużyny seniorów do I Ligii Szachowej  

 Szymon Gumularz – awans w rankingu na 1. miejsce w 

Polsce  wśród juniorów do lat 12. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 13 

punktów i zajęła 52. miejsce na 142 sklasyfikowane kluby. 

 

Zapasy 

Sekcja została powołana do życia 2 lipca 2012 roku (przed II 

Wojną Światową istniała jako cześć sekcji ciężkiej atletyki; została 

rozwiązana w latach 50. XX wieku). Zawodnicy sekcji nie 
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startowali w żadnych zawodach.  

 

Podsumowanie – sport młodzieżowy 

 W punktacji łącznej sportu młodzieżowego Wisła zdobyła 

557,28 pkt. i zajęła 23. miejsce na 3315 sklasyfikowanych 

klubów.  

 Gdyby zsumować punkty wywalczone przez TS Wisła i 

piłkarską Wisłę Kraków SA, Biała Gwiazda zajęłaby 18. 

miejsce w Polsce. 

 Wśród klubów z Krakowa TS Wisła zajęła 2. miejsce, 

ustępując jedynie AZS-owi Kraków.  

 W klasyfikacji klubów z województwa małopolskiego, TS 

Wisła zajęła 3. miejsce – za AZS Kraków i AZS Zakopane.  

 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 
4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 
3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego 
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków organizuje zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych w 12 dyscyplinach. Zajęcia odbywają się pod kierownictwem wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej a uczestnicy zajęć mają dostęp do profesjonalnego sprzętu sportowego. W ramach 
powyższego kształcenia Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków jest organizatorem różnego 
rodzaju imprez sportowych, gdzie sportowcy mają szansę zweryfikować swoje umiejętności. 
2. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków organizuje także obozy szkoleniowe i integracyjne dla 
członków sekcji sportowych. Wyjazdy i obozy sportowo-wypoczynkowe odbywają się minimum 
raz w roku i umożliwiają uczestnikom aktywny wypoczynek wraz z dokształcaniem kwalifikacji 
sportowych. Wyjazdy odbywają się do specjalnie do tego przeznaczonych ośrodków, pod 
opieką wysoko wykwalifikowanej kadry opiekunów i trenerów. Każdorazowo wybierane są inne 
ośrodki w celu umożliwienia członkom sekcji rekreacji w nowym środowisku. 
3. Podczas roku sprawozdawczego, Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków zorganizowało wiele 
zawodów i imprez sportowych mających na celu stworzenie okazji do współzawodnictwa 
sportowego. Były to imprezy zarówno na szczeblu klubowym, ogólnopolskich jak i 
międzynarodowym – szczegółowo wymienione w poprzedniej części. 
 
 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 województwo 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
 

 X nie 

 

  

  

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1    

2    

3    

4    
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 

18 148 

Osoby  
prawne 

  

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD: 92 62 Z 
Zakładanie i prowadzenie sekcji 
sportowych 

Kod PKD: 92 72 Z 
Działalność rekreacyjna o charakterze 
masowym 

Kod PKD: 93 05 Z 
Szkolenie i doskonalenie kadr 
trenersko – instruktorskich 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

województwo 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 

  

 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Kod PKD:   

Kod PKD:   

Kod PKD:   

nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

województwo 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

X tak 

 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
 
 
 

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków główny przychód z 

działalności gospodarczej osiągnęło z wynajmu pomieszczeń i 

obiektów oraz powierzchni reklamowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD: 74 40 Z Reklama 

Kod PKD: 70 20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 

Kod PKD:  

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

gmina 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 

 

17 763 599  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
2 296 974  Zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
    Zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
14 228 252  zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
3 801 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
 61 142zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
1 036 172 Zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
,    zł 

b) ze środków budżetu państwa 
751 172 Zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 285 000 Zł 

d) z dotacji z funduszy celowych ,    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
47 873 Zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 42 273 Zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
2 600 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
3 000 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
,    zł 

e) ze spadków, zapisów ,    zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) ,     zł 

g) z nawiązek sądowych 
,    zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   ,    zł 

8. Z innych źródeł 89 385 Zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego ,     zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 860 196 Zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 860 196 Zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

,    zł 

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

60 080 Zł 

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
 

Działalność w zakresie sportu i wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji masowej 
60 080 Zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 
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4 
 
 

,    zł 

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 16 903 403 zł Zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

14 039 627 zł 60 080 Zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   ,    zł    Zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

1 668 375 zł  ,    zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

  ,    zł ,    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 1 195 401 zł   ,     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

X   z podatku dochodowego od osób prawnych 

z podatku od nieruchomości
 

 
z opłaty skarbowej

 
z opłat sądowych

 

z innych zwolnień
 

-> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226) 

 
 

 

tak.   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 nie 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 

zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

własność
 

X  użytkowanie wieczyste 

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

                          14    osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. 
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

11,8 Etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
465 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

X  tak 

 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

1624   osób fizycznych 
 
           0 osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 315 członków 
 
organizacja straciła 491 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, 
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

X   tak 

 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 
30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

1597 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  743 osób 

b) pracownicy organizacji   8 osób 

nie   

nie   

nie  korzystała  
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

osób 

d)członkowie organu zarządzającego osób 

e) inne osoby 846 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 
30 dni 
 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

 38 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  32 osób 

b) pracownicy organizacji  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

osób 

e) inne osoby 
 

6 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 

 

5 881 558 zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę      322 219 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 255 661 zł 

nagrody 66 558 zł 

premie     zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)    ,    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 559 339  zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego 
 
 

    5 559 339  zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   ,    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 559 339  zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 
 
 

 ,    zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

  ,    zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

   ,    zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  ,    zł 
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

  ,   zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

  ,    zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  ,    zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

    

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       ,     zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych  

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1  ,     zł 

2  ,     zł 

3  ,     zł 

4  ,     zł 

5  ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

nie   

nie   

nie   
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5  ,    zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

X.Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 
 

 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1   % % 

2   % % 

3   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1  

2  

3  

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 rozliczenia z  tyt. składek ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22.10.2012 

2    

3    

4    

nie  

tak 
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

X  tak 

 

5. Dodatkowe informacje 
 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

 
 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 

 

 


