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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  2011 

 

mailto:SEKRETARIAT@TSWISLA.PL
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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 

Ryszard Ciesielski, Wiceprezes Zarządu do 14.04.2011r. 

Szymon Łątka – Holiat, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Andrzej Michaliszyn, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Artur Nazim, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Bogusław Nowak, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Witold Rutkowski, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Andrzej Rodasik, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Jerzy Szul, Członek Zarządu do 14.04.2011r. 

Paweł Lesiakowski, Wiceprezes Zarządu od 14.04.2011r. 

 Piotr Wawro, Wiceprezes Zarządu od 14.04.2011r. 

 Robert Szymański, Wiceprezes Zarządu od 14.04.2011r. 

 Piotr Dunin-Suligostowski, Członek Zarządu 

 Czesław Meus, Członek Zarządu od 14.04.2011r. 

 Dariusz Olszówka, Członek Zarządu od 14.04.2011r. 

 Dariusz Zastawny, Członek Zarządu od 14.04.2011r. 

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 od 14.04.2011r. 

Romualda Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej od 
14.04.2011r. 

Cezary Bejm, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej od 
14.04.2011r. 

Dariusz Mikrut, Członek Komisji Rewizyjnej od 14.04.2011r. 

Andrzej Jędrychowski, Sekretarz Komisji Rewizyjnej od 
14.04.2011r. 

 
Stanisław Bielak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do 
14.04.2011r. 

 
Maciej Roman Kotarski, Sekretarz Komisji Rewizyjnej do 
14.04.2011r. 

 Andrzej Michalski, Członek Komisji Rewizyjnej do 14.04.2011r. 

 Andrzej Jędrychowski, Członek Komisji Rewizyjnej do 14.04.2011r. 

 Janusz Jurkowski, Członek Komisji Rewizyjnej do 14.04.2011r. 
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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 2011 roku było 
organizatorem następujących imprez sportowych i widowiskowych: 
1. Sobota bokserska - 29.01.2011, 19.02.2011, 26.03.2011, 
30.04.2011, 28.05.2011, 17.09.2011, 15.10.2011 – comiesięczny 
turniej bokserski organizowany dla zawodników z całego kraju. 
2. Zima w mieście- 31.01.2011 – 11.02.2011 – akcja skierowana do 
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Organizowane są gry i 
zabawy w których uczestniczą wszyscy chętni. 
3. XXIV Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików U-
12 o Puchar im. Adama Grabki 12-13.02.2011 – coroczny turniej 
międzynarodowy z udziałem szkółek piłkarskich z kraju i z za 
granicy. W turnieju co rok bierze udział kilkanaście drużyn.  
4. Ogólnopolski Turniej Młodości w Gimnastyce Sportowej Kobiet 
04 – 06.03.2011 
5. Drużynowe Grand Prix Dzieci w Judo o Puchar Białej Gwiazdy 
20.03.2011, 28.05.2011, 24.09.2011, 30.10.2011 
6. VIII Memoriał Olimpijski im. płk. Franciszka Brożka w 
Strzelectwie Sportowym 18 - 20.03.2011  
7. Turniej kwalifikacyjny do MP w Koszykówce Młodziczek 15 – 
17.04.2011  
8. Turniej kwalifikacyjny do MP w Koszykówce Młodzików 15 – 
17.04.2011  
9. Międzynarodowy Turniej Wielkanocny w Koszykówce Chłopców 
25 – 26.04.2011 
10. Ćwierćfinał MP Młodziczek w Koszykówce 06.05 – 08.05.2011 
11. Ćwierćfinał MP Kadetów w Koszykówce 06.05 – 08.05.2011 
12. Ćwierćfinał MP Młodzików w Koszykówce 13.05 – 15.05.2011 
13. Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów w Koszykówce 20.05 – 
22.05.2011  
14. Półfinał Mistrzostw Polski Młodzików w Koszykówce 27.05 – 
29.05.2011  
15. Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Wisła dzieciom” z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka 28.05.2011 – inicjatywa 
organizowana cyklicznie przez Towarzystwo Sportowe Wisła 
Kraków skierowana do dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. 
16. Turniej Dzikich Drużyn im. Tadeusza Kusia w PN 28.05.2011 
17. Finał Mistrzostw Polski Kadetów w Koszykówce 01.06 – 
05.06.2011  
18. XXX Memoriał Wandy Tumidajewicz i Józefa Moszczaka w 
Piłce Siatkowej Juniorek 17-19.06.2011 
19. Otwarty Drużynowy Puchar Małopolski w Szachach 19.06.2011 
20. II Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa w Szachach06.08 – 
13.08.2011  
21. XVI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar 
Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet 02 – 
04.09.2011  
22. XV Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Wawelskich Smoków 
02 – 04.09.2011  
23. X Międzywojewódzki Puchar Niepodległości w Strzelectwie 
Sportowym 04 – 06.11.2011 
24. X Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci 3.12.2011 
25. V Zawody Mikołajowe w Gimnastyce Sportowej 3.12.2011 
26. XXXI Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotą Rękawicę 
Wisły 09.12 – 11.12.2011 – impreza sportowa o wieloletniej 
tradycji. Przyciąga wielką rzeszę zawodników boksu amatorskiego z 
kraju i z za granicy. W turnieju bierze co roku udział kilkudziesięciu 
zawodników. 
27. Jubileusz 105 – lecia Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków 
5.10.2011 – Obchody Jubileuszowe zorganizowane dla uczenia 
105 działalności naszego Towarzystwa. Na obchody zostali 
zaproszeni specjalni goście oraz członkowie i uczestnicy życia 
sportowego i kulturalnego w Krakowie. 
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Oprócz imprez, które wymieniono wcześniej, w 2011 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. 
 
W okresie sprawozdawczym Członkowie naszego Towarzystwa 
odnosili następujące sukcesy: 
Boks 

 Patrycja Nalepa zdobyła brązowy medal mistrzostw 
Polski w kategorii wagowej do 57 kg. 

 Mateusz Rzadkosz został mistrzem Polski juniorów w 
kategorii wagowej do 75 kg. 

 Patrycja Nalepa (seniorka, 57 kg) i Zuzanna 
Kaczmarczyk (kadetka, 52 kg) zdobyły drugie miejsca 
w zawodach o Puchar Polski. 

 W punktacji sportu młodzieżowego sekcja bokserska 
wywalczyła 12 punktów i zajęła 77. miejsce na 
131 sklasyfikowanych klubów. 

 
Brydż Sportowy 

 Drużyna Wisły zajęła 7. miejsce w swojej grupie 
rozgrywek II ligi (na 16 startujących drużyn) i utrzymała 
się w swojej klasie rozgrywkowej.  

 
Futsal 

 Po roku od założenia sekcji, jej zawodnicy osiągnęli 
pierwsze, bardzo znaczące sukcesy. Zespół Wisły 
Krakbet zdobył tytuł wicemistrza Polski oraz wywalczył 
Puchar Polski. 

 Członkowie Kadry Narodowej: 

 Bartłomiej Nawrat, Marcin Kiełpiński, Marcin Czech, Adrian 
Pater, Kamil Dworzecki, Krzysztof Kusia, Zbigniew Mirga, 
Rafał Franz. 

Gimnastyka Sportowa 

 Członkinie Kadry Narodowej 

 seniorki: Monika Frandofert, Gabriela Janik, Katarzyna     
  Jurkowska, Anna Libera 

 juniorki: Maria Bieda, Aleksandra Biskup, Sonia Biskup,  
 Aleksandra Borkowska, Karolina Czyż, 
Karolina Grzanka, Julia Heiza, Klara Kopeć, 
Julia Solarz, Dominika Woźniak, Weronika 
Woźniak. 

 Wyniki sportowe międzynarodowe: 

 Mistrzostwa Europy – Berlin 

 Gabriela Janik – 28. miejsce w wieloboju, 14. 
miejsce w skoku, 

 Monika Frandofert – 14. miejsce w wieloboju. 

 XXVI Letnia Uniwersjada – Monika Frandofert – 9. 
miejsce w wieloboju. 

 Puchar Świata – Osijek 

 Gabriela Janik – 3. miejsce w skoku, 6. miejsce w 
ćwiczeniach wolnych, 

 Monika Frandofert – 7. miejsce na poręczach. 

 Puchar Świata – Ostrawa 

 Katarzyna Jurkowska – 2. miejsce na równoważni, 
5. miejsce w ćwiczeniach wolnych, 

 Gabriela Janik – 6. miejsce na poręczach. 
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Wyniki sportowe krajowe 

Największym sukcesem było mistrzostwo Polski w 

wieloboju seniorek zdobyte przez Monikę Frandofert. 

Warto przy tym podkreślić, że Wisła odzyskała 

mistrzowską koronę w wieloboju po siedemnastu latach. 

Łącznie zawodniczki sekcji zdobyły 34 medale mistrzostw 

Polski, w tym 30 w konkurencjach indywidualnych 

(11 złotych, 10 srebrnych, 9 brązowych) oraz 

4 w konkurencjach drużynowych (3 złote, 1 srebrny). W 

rozbiciu na poszczególne kategorie wiekowe dorobek ten 

przedstawia się następująco: 

 seniorki – 10 medali (9 indywidualnie, 1 drużynowo): 

 Gabriela Janik – 2 złote (poręcze, skok), 2 brązowe 
(wielobój, ćwiczenia wolne), 

 Monika Frandofert – 1 złoty (wielobój), 3 srebrne 
(ćwiczenia wolne, poręcze, równoważnia), 

 Katarzyna Jurkowska –  1 srebrny (równoważnia),  

 drużynowo – złoty medal (Monika Frandofert, 
Gabriela Janik, Katarzyna Jurkowska). 

 juniorki do 16 lat – 6 medali (5 indywidualnie, 1 
drużynowo): 

 Weronika Woźniak – 1 złoty (poręcze), 2 brązowe 
(wielobój, równoważnia), 

 Aleksandra Biskup – 1 srebrny (wielobój), 

 Karolina Czyż – 1 brązowy (poręcze), 

 drużynowo – złoty medal (Aleksandra Biskup, 
Sonia Biskup, Julia Heiza, Karolina Grzanka, 
Karolina Czyż). 

 juniorki młodsze do 14 lat – 13 medali (12 
indywidualnie, 1 drużynowo): 

 Aleksandra Borkowska – 2 złote (równoważnia, 
skok), 1 srebrny (wielobój),  

 Maria Bieda – 2 złote (wielobój, ćwiczenia wolne),  

 Julia Solarz – 1 złoty (poręcze), 1 srebrny 
(ćwiczenia wolne), 1 brązowy (wielobój),  

 Klara Kopeć – 1 srebrny (równoważnia), 1 brązowy 
(ćwiczenia wolne) 

 Julia Heiza – 1 srebrny (skok) 

 Julia Heiza – 1 srebrny (skok) 

 Dominika Woźniak – 1 brązowy (poręcze) 

 drużynowo – złoty medal (Maria Bieda, Aleksandra 
Borkowska, Karolina Grzanka, Julia Heiza, Klara 
Kopeć). 

 juniorki młodsze do 12 lat – 5 medali (4 indywidualnie, 
1 drużynowo): 

 Zofia Tokarek – 2 złote (wielobój, równoważnia), 1 
brązowy (ćwiczenia wolne), 

 Aleksandra Batko – 1 srebrny (równoważnia), 

 drużynowo – srebrny medal (Aleksandra Batko, 
Zofia Tokarek, Ewelina Ogórek, 
Aleksandra Kłak, Jadwiga 
Onuszko). 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 
237 punktów i zajęła 2. miejsce na 18 sklasyfikowanych 
klubów, przy czym warto zaznaczyć, że jest to 
klasyfikacja łączna kobiet i mężczyzn, a Wisła startuje 
tylko w konkurencjach żeńskich 
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Judo 

Członkowie Kadry Narodowej 

 seniorzy: Katarzyna Kłys, Barbara Mirus, Izabela Mirus, 
Paulina Węglarz, Krzysztof Węglarz, Rafał Filek.  

 młodzieżowcy: Małgorzata Tracz, Kajetan Pintal, 
Bartłomiej Garbacik, Dawid Tondera. 

 juniorzy: Izabela Bryndza, Krzysztof Mrozek, Oliwier 
Romaniuk.  

Wyniki sportowe międzynarodowe 

Największym sukcesem było wygranie przez Katarzynę 
Kłys zawodów Pucharu Świata w San Salvador. Oprócz 
tego zawodniczka ta jeszcze sześć razy stawała na podium 
Pucharu Świata, w tym podczas zawodów Grand Slam w 
Tokio. 

 Mistrzostwa świata seniorów (Paryż) 
 Katarzyna Kłys (70 kg) – indywidualnie – 1/32 finału 

 Krzysztof Węglarz (90 kg) – indywidualnie – 1/16 finału 

 Mistrzostwa świata seniorów (Paryż) 
 Katarzyna Kłys – indywidualnie – 1/8 finału 

 Krzysztof Węglarz – indywidualnie – 1/16 finału 

 Puchar Świata – Sofia  
Katarzyna Kłys – 3. miejsce 

 Puchar Świata (Grand Prix) – Dusseldorf  
Katarzyna Kłys – 5. miejsce 

 Puchar Świata – Praga  
Katarzyna Kłys – 2. miejsce 

 Puchar Świata – Warszawa  
Krzysztof Węglarz – 5. miejsce 

 Puchar Świata – Baku  
Katarzyna Kłys – 5. miejsce 

 Puchar Świata (Grand Slam) – Moskwa  
Katarzyna Kłys – 5. miejsce 

 Puchar Świata – Miami  
Katarzyna Kłys – 5. miejsce 

 Puchar Świata – Margarita (Wenezuela)  
Katarzyna Kłys – 2. miejsce 

Krzysztof Węglarz – 3. miejsce 

 Puchar Świata – Margarita (Wenezuela)  
Katarzyna Kłys – 2. miejsce 

Krzysztof Węglarz – 3. miejsce 

 Puchar Świata – Margarita (Wenezuela)  
Katarzyna Kłys – 2. miejsce 

Krzysztof Węglarz – 3. miejsce 
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 Puchar Świata – San Salvador 
Katarzyna Kłys – 1. miejsce 

Krzysztof Węglarz – 3. miejsce 

 Puchar Świata – Rzym 
Katarzyna Kłys – 2. miejsce 

 Puchar Świata (Grand Slam) – Tokio 
Katarzyna Kłys – 3. miejsce 

Wyniki sportowe krajowe 

Zawodniczki i zawodnicy sekcji wywalczyli 11 medali 
mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych (6 
złotych, 1 srebrny, 4 brązowe). Najcenniejszym z nich był 
złoty medal w kategorii seniorów zdobyty przez 
Katarzynę Kłys. W kategorii masters Wisła zdobyła 6 

medali (1 złoty, 1 srebrny, 4 brązowe). 

 Mistrzostwa Polski seniorów: 
 Katarzyna Kłys – złoty medal 

 Barbara Mirus (63 kg) – srebrny medal. 

 Mistrzostwa Polski młodzieżowców: 
 Kajetan Pintal (100 kg) – brązowy medal 

 Anna Osajda (78 kg) – brązowy medal 

 Mistrzostwa Polski juniorów: 
 Oliwier Romaniuk (90 kg) – złoty medal 

 Bartłomiej Garbacik (60 kg) – brązowy medal 

 Mistrzostwa Polski juniorów młodszych: 
 Aleksander Wrona (66 kg) – złoty medal 

 Mistrzostwa Polski młodzików: 
 Aleksandra Bień (63 kg) – złoty medal 

 Bartosz Karaś – złoty medal 

 Oskar Kordaś (38 kg) – złoty medal 

 Karolina Sobalska (70 kg) – brązowy medal 

 Mistrzostwa Polski masters: 
Robert Zaczkiewicz – złoty medal 

Michał Klimek – srebrny medal 

Michał Czerny – brązowy medal 

Michał Znamirowski – brązowy medal  

Tomasz Fabiański – brązowy medal 

Łukasz Czekaj – brązowy medal  
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 W punktacji sportu młodzieżowego zawodniczki i 
zawodnicy sekcji zajęli: 
− w kategorii kobiet 21. miejsce na 117 

sklasyfikowanych klubów (26 punktów), 
− w kategorii mężczyzn 10. miejsce na 139 

sklasyfikowanych klubów (69 punktów). 
 
Koszykówka kobiet 

 Wisła Can-Pack zakwalifikowała się do ćwierćfinału 
rozgrywek Euroligi. 

 Agnieszka  Śnieżek zdobyła wraz z reprezentacją 

Polski brązowy medal mistrzostw Europy do lat 20, 

które odbyły się w Serbii 
 Wisła Can-Pack wywalczyła mistrzostwo Polski 

i zakwalifikowała się do rozgrywek Euroligi. 

 Członkiniami kadry narodowej były: Ewelina Kobryn, 
Paulina Pawlak, Katarzyna Krężel. 

 Zespoły młodzieżowe zanotowały następujące wyniki: 

 juniorki starsze – 7. miejsce w mistrzostwach Polski 

 juniorki – 1. miejsce w okręgu, 3. miejsce w turnieju 
ćwierćfinałowym mistrzostw Polski 

 kadetki – 1. miejsce w okręgu, 4. miejsce w turnieju 
półfinałowym mistrzostw Polski  

 młodziczki – 1. miejsce w okręgu, 4. miejsce w turnieju 
półfinałowym mistrzostw Polski 

 dziewczęta – 2. miejsce w okręgu. 
W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zdobyła 93,34 
pkt., i zajęła 10. miejsce na 83 sklasyfikowane kluby. 

 
Koszykówka Mężczyzn 

 Wisła zajęła 7. miejsce na 16 startujących zespołów w 
grupie C II ligi. 

 Zespoły młodzieżowe zanotowały następujące wyniki: 

 juniorzy – 1. miejsce w okręgu, 4. miejsce w turnieju 
ćwierćfinałowym mistrzostw Polski 

 kadeci – 1. miejsce w okręgu, 6. miejsce w 
mistrzostwach Polski 

 młodzicy – 1. miejsce w okręgu, 3. miejsce w turnieju 
półfinałowym mistrzostw Polski 

 chłopcy – 3. miejsce w okręgu 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła wywalczyła 
74,08 pkt., i zajęła 17. miejsce na 
100 sklasyfikowanych klubów. 
 

Piłka Nożna 

 Zespoły uczestniczyły w kilkudziesięciu turniejach, 
w których w większości plasowały na miejscach 1-5 przy 
dwunastu drużynach startujących w poszczególnych 
turniejach. Pod względem wyników sportowych 
poszczególne roczniki najlepsze wyniki osiągnęły 
w następujących turniejach: 

 1998 – II miejsca w Tarnowie, Żyrardowie 

 1999 – I miejsce w Opolu, Truskolasach, Tarnowie, 
Skotnikach 

 2000 – I miejsce w Jeleniej Górze, Opolu 

 2001 – III miejsce w Bełchatowie (marzec’12) 

 2002 – I miejsce w Tarnowie, Rożnawie (Słowacja), 

 2003 – II miejsce w Mikołowie, III miejsce w Krakowie 
 

 Sekcja przekazała Wiśle Kraków SA dwudziestu jeden 
wychowanków do dalszego szkolenia. 
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 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 63,5 pkt. i zajęli 9. 
miejsce na 222 sklasyfikowane kluby. 

Piłka Siatkowa  

 W rozgrywkach II ligi zespół Wisły AGH zajął w rundzie 
zasadniczej 3. miejsce w grupie IV; w fazie play-off 
odpadł w pierwszej rundzie z Karpatami Krosno. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła nie zdobyła 
żadnych punktów i nie została sklasyfikowana 
(sklasyfikowano 103 zespoły). 

 
Pływanie Masters 
Sekcja działa ona na pograniczu rekreacji z prawdziwym 
wyczynem. 

 Stanisław Krokoszyński zdobył w kategorii wiekowej 
80-84 lat cztery medale mistrzostw Europy w Jałcie – 
dwa złote (200 i 400 m stylem dowolnym) i dwa srebrne 
(100 m stylem dowolnym i 50 m stylem motylkowym). 

 Zawodnicy sekcji zdobyli 9 medali mistrzostw Polski, w 
tym 6 złotych (5 zdobył Stanisław Krokoszyński, 1 
Janusz Konstanty). 

 
Strzelectwo sportowe 

Członkini Kadry Narodowej 

 seniorki: Beata Bartków-Kwiatkowska. 
Wyniki sportowe międzynarodowe: 

 Beata Bartków-Kwiatkowska wywalczyła 7. miejsce 
podczas zawodów Pucharu Świata w Monachium, 
zdobywając tym samym klasyfikację olimpijską dla 
Polski. 

Wyniki sportowe krajowe: 

 Mistrzostwa Polski seniorów: 
Beata Bartków-Kwiatkowska – złoty medal w 
pistolecie pneumatycznym, srebrny medal w 

pistolecie sportowym. 

 Drużynowe mistrzostwa Polski seniorek: 
 Beata Bartków-Kwiatkowska, Karolina Bujakowska, 

Elżbieta Szwed – srebrny medal w pistolecie 
sportowym. 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mistrzostwa Polski 
juniorów młodszych) 

Elżbieta Kobyłczyk – złoty medal w karabinie 
sportowym 60 strzałów leżąc. 

Dominika Szwalec – brązowy medal w pistolecie 
pneumatycznym. 

 W mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców 
zawodnicy sekcji zdobyli kilka punktowanych miejsc. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zdobyła 123 punkty 
i zajęła 9. miejsce na 66 sklasyfikowanych klubów. 

 



 

11 

 

Szachy 

 Największym sukcesem sekcji było wywalczenie przez 
Krzysztofa Szczurka 9. miejsca w mistrzostwach Europy 
juniorów do lat 8. Zawodnik ten wywalczył także 2. miejsce 
podczas zawodów o Puchar Polski. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zdobyła 20 punktów 
i zajęła 29. miejsce na 150 sklasyfikowanych klubów. 

 
 
Podsumowanie 

 Nie licząc medali zdobytych przez sekcje pływaków i 
judoków masters, zawodnicy TS Wisła zdobyli we 
wszystkich kategoriach wiekowych 53 medale 
mistrzostw Polski (23 złote, 15 srebrnych, 
15 brązowych).   

 Największy sukcesy międzynarodowe to wywalczenie 
kwalifikacji olimpijskiej dla Polski przez strzelczynię 
Beatę Bartków-Kwiatkowską oraz wygranie zawodów o 
Puchar Świata przez judoczkę Katarzynę Kłys. 

 W punktacji sportu młodzieżowego TS Wisła zdobyła 
654,42 pkt., i zajęła 21. miejsce w Polsce na 3192 
sklasyfikowane kluby. W Krakowie Wisła uplasowała 
się na 2. miejscu, w Małopolsce także na pozycji 
drugiej. 
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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 
 

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 

11 231 

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) 
 

 

18 948 566  ,96   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
1 529209,00    

zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
    zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
15 188 496, 44   

zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
389 759,54   zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
88 583,44    zł 

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: 1 267 895,06    

zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

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

b) ze środków budżetu państwa 
751 168,32    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 516 726,74    zł 

d) z dotacji z funduszy celowych ,    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
133 035,00    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 133 035,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
,    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
,    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 351 587,66    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 
1 690 468,86    

zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 
1 690 468,86    

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 
 

88 583     ,44    
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 
88 583  ,44    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: 
17 258 097,28    

zł 
88 583 ,44    zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

 13 016 823,42    
zł 

88 583,44     zł 

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

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 2 862 412,64    zł  

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

269 586,34    zł  ,    zł 

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

  ,    zł ,    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 1 109 274,88    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) 

                                                                  39                    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) 

 30,5 etatów 

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

   
 90 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

X  tak 

 

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

1800     osób fizycznych 
 
           0 osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 400 członków 
 
organizacja straciła……………….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) 

1500 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  700 osób 

b) pracownicy organizacji   25 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 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) 

 50 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  50 osób 

b) pracownicy organizacji  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

osób 

e) inne osoby 
 

osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 

 

4 794 752,34    zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 780 611,01    zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze   730 876,01    zł 

nagrody 49 735,00    zł 

premie     zł 

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

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   597 236,32    zł 

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

  3 416 905,01    
zł 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 
  3 416 905,01      

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    

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 

 

 
 

 

 


