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WSTĘP 
 

1. Informacje rejestrowe 
Nazwa organizacji  Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków 

Adres    Ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 

Telefon    +48 12 630 45 00 

Fax    +48 12 630 45 89 

e-mail    sekretariat@tswisla.pl

Strona internetowa  www.tswisla.pl

 

Data rozpoczęcia działalności  rok 1906 

Oznaczenie rodzaju organizacji Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o Zasięgu 

Ogólnokrajowym 

Data rejestracji w KRS 22.08.2002, Sąd Rejonowy Dla Krakowa- Śródmieście w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Numer KRS 0000127464 

Numer REGON 007014962 

Numer NIP 6770052467 

Numer konta bankowego PKO SA III o/Kraków 

 53124022941111000037092292 

Data uzyskania statusu OPP 2.09.2004 

 

2. Zarząd (Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) 

Prezes    Ludwik Miętta-Mikołajewicz 

Wiceprezes   Piotr Dunin-Suligostowski 

Wiceprezes   Ryszard Ciesielski 

Członek Zarządu   Andrzej Michaliszyn 

Członek Zarządu   Jerzy Szul 

Członek Zarządu   Artur Nazim 

Członek Zarządu   Witold Rutkowski 

Członek Zarządu   Bogusław Nowak 

Członek Zarządu   Szymon Łątka-Holiat 
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Członek Zarządu   Witold Śmiałek 

Członek Zarządu   Andrzej Rodasik 

 

3. Komisja Rewizyjna (Organ nadzoru) 

Stanisław Bielak 

Andrzej Jędrychowski 

Janusz Jurkowski 

Maciej Roman Kotarski 

 

 

 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

1. Zarys historii Towarzystwa 

Towarzystwo Sportowe „Wisła” zostało założone w maju 1906 roku. Wtedy to 

uczniowie Drugiej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej mieszczącej się w 

Krakowie przy ulicy Michałowskiego, zainspirowani przez swojego profesora Tadeusza 

Łopuszańskiego, założyli drużynę piłkarską. W ten sposób zostały stworzone podwaliny 

wielosekcyjnej organizacji sportowej, która przyjęła za swój znak Białą Gwiazdę. Pod 

tym symbolem TS Wisła rywalizuje już od ponad stu lat, wielokrotnie zdobywając w tym 

czasie najwyższe laury i trofea zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

W dotychczasowej historii sportowcy Wisły występowali na arenach sportowych w 

25-ciu dyscyplinach sportowych. Siedemdziesięciu zawodników Białej Gwiazdy dostąpiło 

zaszczytu uczestniczenia w Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając dla biało-czerwonych 

barw dwanaście medali ze wszystkich możliwych kruszców. Wiślacy zdobywali medale 

mistrzostw świata i Europy, a będące wizytówką klubu gry zespołowe mogą się 

poszczycić 41-krotnym wywalczeniem tytułu mistrza Polski, w tym 10 razy w piłce 

nożnej. Jeśli dodać do tego 283 mistrzowskie korony w konkurencjach indywidualnych, 

obraz potęgi, jaką jest Wisła Kraków na sportowej mapie Polski będzie pełny. 

 

2. Misja Towarzystwa 

Towarzystwo kontynuuje bogate tradycje swego wielopokoleniowego dorobku 

świadczącego o jego patriotycznych korzeniach i służbie społeczeństwu.  
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Towarzystwo organizuje i propaguje kulturę fizyczną w duchu olimpizmu, atmosferze 

koleżeństwa i współdziałania w pracy nad rozwojem Towarzystwa. Dba, aby sportowcy 

godnie reprezentowali sport polski, krakowski i wiślacki w kraju i za granicą. 

 

3. Cele statutowe 

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez działalność w 

zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji fizycznej i rehabilitacji ruchowej. 

Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo w szczególności: 

a) zakłada i prowadzi sekcje sportowe, 

b) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, 

c) organizuje szkolenia sportowe, a w szczególności obozy szkoleniowe i kursy, 

d) organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, 

e) przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach 

innych organizacji sportowych, 

f) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, 

g) popiera działalność uczniowskich klubów sportowych, 

h) współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli i innymi instytucjami, 

instytucjami także współtworzy klasy sportowe, 

i) zapewnia zawodnikom opiekę sportowo-lekarską, 

j) prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, 

k) prowadzi działalność na rzecz: 

a) rozwoju sportu masowego i turystyki, 

b) bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, 

c) promocji zdrowia, 

d) aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, 

e) ochrony dóbr i tradycji, w tym gromadzi dokumentację szkoleniową i 

historyczno-archiwalną dotyczącą działalności Towarzystwa, 

l) organizuje klubowe życie towarzyskie, 

m) prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną, 

n) zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi, 

o) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu 

towarowego, 

p) może tworzyć fundację lub spółki oraz wnosić udziały do innych podmiotów 

gospodarczych, w tym sportowych spółek akcyjnych, 

 4



q) może zakładać związki sportowe lub przystępować do związków sportowych, 

r) może uczestniczyć w działalności w zakresie sportu profesjonalnego. 

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych.  

Cały dochód Towarzystwa przeznaczony jest na działalność statutową.  

Towarzystwa nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

4. Władze Towarzystwa 

Władze w Towarzystwie stanowią: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd, Komisja 

Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Istnieją także dwa organy doradcze: Rada Towarzystwa 

oraz Rada Seniorów. 

 

 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2007 ROKU 
 
15-26 stycznia 2007 – Zima w mieście 

Główną atrakcją tejże akcji były darmowe wejścia na basen kryty dla dzieci i młodzieży 
aktualnie mającej w tym czasie przerwę w zajęciach szkolnych. Dodatkowo, w dniu 18 
stycznia o godz. 11.30 odbyło się spotkanie z udziałem gwiazd wiślackiego sportu. W 
akcji udział wzięło 1330 osób i była ona realizowana przy współpracy z Gminą Miasta 
Krakowa. 
 

27 stycznia 2007 – Sobota bokserska 
Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 
 

4 lutego 2007 – Integracyjny Bal Karnawałowy 
Już po raz 14 fundacja “Prometeusz” zorganizowała przy współudziale Towarzystwa, 
Wielki Integracyjny Bal Karnawałowy. Na charytatywną imprezę, organizatorzy 
zaprosili 2 tysiące najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci. 
 

15, 19, 22, 23, 28 lutego 2007 – Mistrzostwa Krakowa w koszykówce gimnazjalnej 
W zawodach wzięli udział uczniowie krakowskich gimnazjów by na parkiecie 
rozstrzygnąć, której szkole należy się prymat w dziedzinie koszykówki. 

 
17-18 lutego 2007 – XX Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików U-12 
o Puchar im. Adama Grabki 

W połowie lutego 2007 roku w hali TS Wisła zmierzyło się 12 drużyn z sześciu krajów 
(Polski, Szwecji, Austrii, Ukrainy, Czech i Słowacji). Chłopcy do lat dwunastu przez 
dwa dni rozgrywali mecze piłkarskie. Dla wszystkich uczestników, Turniej był 
wspaniałą zabawą oraz okazją do zdobycia niezbędnego doświadczenia. W zawodach 
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uczestniczyło 144 zawodników i był on realizowany przy współpracy z Gminą Miasta 
Krakowa oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 
 

23-25 lutego 2007 – Półfinał Mistrzostwa Polski Kadetek w Piłce Siatkowej 
W turnieju półfinałowym wzięły udział cztery drużyny (TS Wisła Kraków, PTPS Nafta 
Piła, KS GWARDIA Wrocław, TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski), z czego dwie 
najlepsze uzyskały awans do fazy finałowej. W zawodach uczestniczyło 48 
zawodniczek. 
 

24 lutego 2007 – Sobota bokserska 
Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
12 marca 2007 – Licealiada  

Licealiada jest częścią składową Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Tradycyjnie, 
mecze finałowe w koszykówce dziewcząt i chłopców odbyły się w Hali Głównej TS 
Wisła. Nasz klub był współorganizatorem Licealiady. 

 
21 marca 2007 – Powitanie Wiosny 

Z okazji Dnia Wiosny, o godzinie 9.30 w hali TS Wisły odbył się festyn sportowo-
rekreacyjny, w którym udział wzięli nauczyciele i uczniowie VI i VII LO w Krakowie. 
Nasz klub był współorganizatorem zawodów z okazji Dnia Wiosny. 

 
23-25 marca 2007 – Turniej finałowy o awans do II ligii 

Trzydniowy turniej wyłonił drużynę, która bezpośrednio awansowała do II ligi 
siatkówki kobiet. W turnieju udział wzięły zespoły: AZS AGH Wisła Kraków, MMKS 
Kędzierzyn-Koźle, Jedynka Łomża oraz Calisia Kalisz. W zawodach uczestniczyło 48 
zawodniczek, które w większości są juniorkami. 
 

24 marzec 2007 – Sobota bokserska 
Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
24-25 marca 2007 – IV Memoriał Olimpijski im. ppłk. Franciszka Brożka w Strzelectwie 
Sportowym 

W zawodach strzeleckich wystartowało 173 zawodników z 18 drużyn z całego kraju. 
Uczestnicy podzieleni byli na cztery kategorie wiekowe: młodzicy, juniorzy młodsi, 
juniorzy i seniorzy, rywalizując w strzelaniu z karabinu oraz pistoletu. Zawody były 
organizowane przy współpracy z Gminą Miasta Krakowa oraz Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 
26, 29 marca oraz 2 kwietnia 2007 – Gimnazjada  

Gimnazjada jest częścią składową Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Na parkiecie 
Nowej Hali mecze siatkówki rozgrywały pomiędzy sobą drużyny krakowskich 
gimnazjów. TS Wisła Kraków był współorganizatorem tej imprezy sportowej. 

 
30 marca-1 kwietnia 2007 – Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce 

W turnieju wzięły udział cztery drużyny (TS Wisła Kraków, Huragan Wołomin, Top 
Spin Olsztynek, Jadwiga Inowrocław), z których dwie uzyskały awans do turnieju 
półfinałowego. W zawodach uczestniczyło 48 zawodniczek. 
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9-11 kwietnia 2007 – II Międzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorek 

Już po raz drugi TS Wisła była organizatorem Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
Juniorek, w którym wzięły udział cztery drużyny: Wisła Kraków, Żak Nowy Sącz, 
Cassovia Koszyce oraz Carolo Charleroi. W zawodach uczestniczyło 48 zawodniczek. 

 
28 kwietnia 2007 – Sobota bokserska 

Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 
 

6 maja 2007 – Cracovia Maraton 
Około 120 zawodników Wisły Kraków brało udział przy realizacji Cracovia Maraton w 
charakterze wolontariuszy 

 
19 maja 2007 – Sobota bokserska 

Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
24 maja 2007 – Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Dzielnicy V w Piłce Siatkowej 

Wraz z Radą Dzielnicy V, TS Wisła zorganizowała Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dla 
młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej do szkół znajdujących się w obrębie dzielnicy 
Krowodrza. 

 
25-27 maja 2007 – Półfinał Mistrzostwa Polski w koszykówce w klasie Juniorów 

Turniej półfinałowy rozgrywany był w ramach grupy X a udział w nim wzięły 
następujące drużyny: TS Wisła Kraków, KS Meduza Gdańsk, MMKS Junak 
Włocławek, UKS Gimbasket 15 Białystok 

 
15 maja 2007 – Warsztaty teatralne 

Warsztaty teatralne były organizowane pod hasłem „Nadchodzą wakacje – unikaj 
zagrożeń”. Akcja ta stanowiła zakończenie I etapu zadania „Stop narkotykom i 
przemocy – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”. 

 
15-17 czerwca 2007 – XXVI Memoriał Wandy Tumidajewicz i Józefa Moszczaka w Piłce 
Siatkowej Kadetek 

W imprezie wzięło udział 10 juniorskich zespołów: Wisła Kraków, Siso-Pol Culmen 
Chełmno, Pogoń Proszowice, MMKS Kędzierzyn-Koźle, AZS AWF Poznań, MKS 
Zawiercie, Dalin Myślenice, Czarni Słupsk, UKS Piątka Sandomierz, UKS Jedynka 
Kozienice. Zawody były organizowane przy współpracy z Gminą Miasta Krakowa oraz 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 
16 czerwca 2007 – Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w okazji Dnia 
Dziecka  

Korzystając z pomocy Gminy Kraków, Urzędu Marszałkowskiego, Policji i Straży 
Pożarnej, Towarzystwo przygotowało dla wszystkich uczestników cały szereg atrakcji. 
Były pokazy tresury psów i wszędołazu policyjnego, konkursy: strzeleckie i rowerowe, 
specjalny pokaz bajki plenerowej. Firma Spalding przeprowadziła konkurs koszykarski, 
a ci, którzy nie posiadają karty rowerowej mieli możliwość zdania stosownego 
egzaminu. Była zjeżdżalnia, karuzela, pokaz straży pożarnej, a każde z dzieci otrzyma 
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drobny upominek. Akcja była organizowana przy współpracy z Gminą Miasta Krakowa 
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 
16 czerwca 2007 – Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej z okazji XX-lecia Szkółki 
Piłkarskiej 

Turniej został zorganizowany z okazji dwudziestej rocznicy istnienia Szkółki Piłkarskiej 
TS Wisła Kraków a rozegrany został podczas obchodów Dnia Dziecka. Młodzi piłkarze 
Wisły Kraków, Korony Kielce, Dunajca Nowy Sącz oraz Rakowa Częstochowa swoje 
mecze rozgrywali na płycie głównej stadionu piłkarskiego.  
 

16-17 czerwca 2007 – III Wiślacki Turniej Dzikich Drużyn im. Tadeusza Kusia 
W turnieju wzięło udział 16 drużyn składających się z chłopców z rocznika 1994 i 
młodszych. TS Wisła była współorganizatorem Turnieju.  
 

23 czerwca 2007 – Sobota bokserska 
Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
10 lipca-17 sierpnia – Lato w mieście 

Główną atrakcja tejże akcji była możliwość bezpłatnego skorzystania z basenu 
otwartego TS Wisła Kraków oraz przyległego terenu. Jeden raz w tygodniu, przy 
współudziale ratowników WOPR, prezentowane były zasady bezpiecznego przebywania 
w wodzie, zaś w ostatnim tygodniu zajęć, korzystając z pomocy pracowników Komendy 
Miejskiej Policji, przeprowadzono akcję „Bądź bezpieczny na drodze”. Akcja była 
organizowana przy współpracy z Gminą Miasta Krakowa  

 
4 sierpnia 2007 – Sobota bokserska 

Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
25 sierpnia 2007 – Sobota bokserska 

Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
6-8 września 2007 – XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorów o Puchar 
Wawelskich Smoków  

Turniej ten zorganizowany został przy współudziale Gminy Kraków i Urzędu 
Marszałkowskiego a wzięły w nim udział drużyny: Wisły Kraków, Unii Tarnów, ATK 
Gliwice, Śląska Wrocław, Korony Kraków, Prokomu Trefl Sopot, Turowa Zgorzelec 
oraz Sokołów Znicz Jarosław.

 
6-8 września 2007 – XII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar 
Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet  

Turniej ten zorganizowany został przy współudziale Gminy Kraków i Urzędu 
Marszałkowskiego a wzięły w nim udział drużyny z kraju i za granicy (Wisła Kraków, 
MOSM Bytom, RMKS Rybnik, Żak Nowy Sącz, Korona Kraków, GTK Gdynia, ŁKS 
Łódź i słowacki Rużomberok). Zawody były organizowane przy współpracy z Gminą 
Miasta Krakowa oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 
22 września 2007 – Sobota bokserska 
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Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
6 października 2007 – V Święto Organizacji Pozarządowych 

Przedstawiciele TS Wisła Kraków aktywnie uczestniczyli w Święcie Organizacji 
Pozarządowych.  

 
27 października 2007 – Turniej Judo dla dzieci 

Turniej był okazja do sprawdzenia swoich umiejętności przez najmłodszych 
zawodników judo. Wśród sportowych emocji nie zabrakło radosnej i wesołej zabawy. 
 

27 października 2007 – Sobota bokserska 
Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
3 listopada 2007 – VI Międzynarodowy Turniej w Strzelectwie Sportowym z okazji 
Święta Niepodległości im. Gen. Bryg. W. Maryańskiego 

Zawody te zostały zorganizowane przy wsparciu Gminy Kraków oraz Marszałka 
Województwa Małopolskiego. W zawodach strzeleckich wystartowało 126 zawodników 
z 12 drużyn z całego kraju. Uczestnicy podzieleni byli na cztery kategorie wiekowe: 
młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy, rywalizując w strzelaniu z karabinu oraz 
pistoletu. 
 

24 listopada 2007 – Sobota bokserska 
Zawody bokserskie mające charakter cykliczny o zasięgu lokalnym. W szranki stanęło 
ok. 60 zawodników. 

 
7 grudnia 2007 – Zabawa mikołajkowa 

7 grudnia, w Hali Głównej TS Wisła rozpoczęła się impreza mikołajowa dla 
najmłodszych mieszkańców Krakowa – podopiecznych Domów Dziecka, Zakładów 
Opiekuńczych oraz dzieci z rodzin zastępczych. Spotkanie zorganizowane zostało ze 
środków Gminy Miasta Krakowa. 
 

8 grudnia 2007 – Gimnastyczne mikołajki 
Impreza mikołajowa była podsumowaniem, realizowanego – dzięki środkom Gminy 
Kraków – przez ponad pół roku zadania „Stop dla narkotyków i przemocy”. W czasie 
imprezy odbyły się gry i zabawy oraz pokazy, w których uczestniczyli młodzi 
zawodnicy Wisły Kraków. 
 

8 grudnia 2007 – Zawody Mikołajkowe 
Sekcja gimnastyczna była organizatorem turnieju, który odbył się 8 grudnia w Ali 
gimnastycznej TS Wisła Kraków. W turnieju wzięło udział 60 zawodników i 
zawodniczek. 

 
8 grudnia 2007 – VI Mikołajkowy Turniej Judo dla dzieci 

W Mikołajowym Turnieju Judo wzięło udział prawie 100 dzieci w wieku 7-12 lat. 
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13 grudnia 2007 – Turniej Gwiazdkowy II i V LO 
Uczniowie II LO rywalizowali z przedstawicielami V LO w piłkę siatkową oraz 
koszykówkę na parkiecie Hali Głównej TS Wisła. W imprezie wzięło udział około 300 
dziewcząt i chłopców w wieku 15-18 lat. 
 

14 grudnia 2007 – Zawody sportowe 
Zawody sportowe zostały zorganizowane dla uczestników biorących udział w zadaniu 
„Stop narkotykom i przemocy – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”. 

 
14-16 grudnia 2007 – XXVII Międzynarodowy Turniej Juniorów i Młodzików w boksie 
o „Złotą Rękawicę Wisły” 

W turnieju wzięło udział 64 zawodników z 18 klubów z polski i zagranicy. W szranki 
stanęli kadeci, juniorzy, młodzicy i młodzieżowcy podzieleni na dwadzieścia pięć 
kategorii wagowych. 

 
17 grudnia 2007 – Opłatek u Wiślaków 

Na tradycyjnym spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia zebrały się osoby by 
wspólnie połamać się opłatkiem. Była to także okazja by podsumować kończący się rok. 
Podczas uroczystości doszło do wręczenia nagrody im. prof. Jana Janowskiego dla 
najlepszego juniora Wisły w roku 2007. Zwyciężczynią okazała się zawodniczka sekcji 
judo, brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorów Barbara Mirus. Fundator nagrody, 
senator Stanisław Bisztyga, wyraził nadzieję, że Basia dostąpi zaszczytu bycia olimpijką 
w Londynie w roku 2012. 
 

17 grudnia 2007 – Zabawa mikołajkowa 
Zabawa mikołajkowa została zorganizowana dla dzieci i młodzieży biorących udział w 
zadaniu „Stop narkotykom i przemocy – organizacja czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży”. 
 
Ponadto Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków przez cały rok organizowało szkolenia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. Obywały się one w obrębie 9 sekcji sportowych, w których 

wyodrębnione są poszczególne grupy szkoleniowe (różniące się miedzy sobą wiekiem ich 

uczestników). Łączna liczba grup szkoleniowych to 44 w ramach, których sport uprawia 

ok. 1000 dzieci i młodzieży. 

W trakcie trwania 2007 roku poszczególne sekcje Towarzystwa zorganizowały ok. 200 

imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Miały one charakter lokalny, wojewódzki oraz 

ogólnopolski.  

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród naszych młodych sportowców 

wyjazdy organizowane przez Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków w czasie wakacji. 

Łączna liczba uczestników to 484 osób. 

Tak jak w latach ubiegłych, także i w roku 2007 była prowadzona współprac ze 

szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i licealnymi.  
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Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków było organizatorem akcji „Stop narkotykom i 

przemocy – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”, która była prowadzona od 

30 kwietnia do 15 grudnia 2007 roku.  

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW W 2007 ROKU 
 

Koszykówka Kobiet 

Wisła Can-Pack po raz dziewiąty zdobyła tytuł Mistrza Polski. Dzięki temu sukcesowi 

wiślaczki mogły wystartować w rozgrywkach Euroligi.  

Warto także wspomnieć o sukcesie, jaki został w tym roku odniesiony przez drużynę 

kadetek. Nasze młode zawodniczki wywalczyły w mistrzostwach Polski brązowy medal, 

będąc o włos od awansu do ścisłego finału. Zupełnie dobrze radzi sobie także nasza druga 

drużyna, występująca pod nazwą Wisła Mc'Arthur w rozgrywkach I ligi (bezpośrednie 

zaplecze PLKK). 

 

Gimnastyka Sportowa 

Rok 2007 był niezwykle udany dla naszych gimnastyczek. W mistrzostwach Polski 

wywalczyły one 23 medale, w tym 8 złotych. Najcenniejszy był z całą pewnością ten zdobyty 

przez Monikę Frandofert. W ćwiczeniach wolnych Monika sięgnęła po najwyższy laur, a był 

to, po dziewięciu latach przerwy, pierwszy indywidualny tytuł mistrzyni Polski seniorek 

zdobyty przez zawodniczki Wisły.  

Pięknie rozwija się talent Gabrieli Janik. Podczas mistrzostw Polski juniorek 

wywalczyła ona komplet pięciu złotych medali, dorzucając do tego mistrzowską koronę 

czempionatu drużynowego, zdobytą wraz z koleżankami z zespołu. 

Aby obraz udanego roku wiślackich gimnastyczek był pełny, należy dodać, że 

drużynowe mistrzostwo Polski stało się udziałem juniorek młodszych. 

 

Judo 

W mistrzostwach Polski seniorów nasz najlepszy obecnie zawodnik Krzysztof Węglarz 

wywalczył tytuł wicemistrzowski. W mistrzostwach Europy Krzysiek zajął dziewiąte miejsce, 

a w zawodach Super Pucharu Świata w Rosji był drugi. 
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Ogółem judocy Białej Gwiazdy wywalczyli dziewięć medali mistrzostw kraju, w tym 4 

złote. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Barbara Mirus (brązowa medalistka mistrzostw 

Polski juniorek) została uznana najlepszym młodym sportowcem Wisły w roku 2007. 

 

Siatkówka 

Niestety, pierwszej drużynie nie udało się wiosną awansować do Ligi Siatkówki Kobiet.  

Doskonale radziły sobie w minionym roku młode wiślaczki. Dowodzone fachową ręką 

trenera Kędryny najpierw zdobyły tytuł wicemistrzyń Polski kadetek, a potem awansowały do 

II ligi seniorek. Sukces jest duży, ponieważ zespół ten składa się w większości z juniorek. 

 

Koszykówka Mężczyzn 

Koszykarze Białej Gwiazdy awansowali w tym roku do rozgrywek II ligi.  

Dobrze prezentowali się nasi młodzi koszykarze, którzy we wszystkich kategoriach 

wiekowych mogą pochwalić się wysokimi miejscami ligowych tabelach. 

 

Strzelectwo 

Dwa brązowe medale – taki jest plon wiślackich strzelców z mistrzostw Polski. Krążki 

te wywalczyły Karolina Bujakowska w kategorii młodzieżowej oraz Beata Bartków-

Kwiatkowska wśród seniorek. 

 

Boks 

Rok 2007 nie przyniósł medali mistrzostw kraju, a zawodnikiem rokującym największe 

nadzieje na przyszłość wydaje się być Sebastian Stelmach. 

 

Piłka Nożna 

W 2007 roku zdobyli halowe mistrzostwo Krakowa w czterech kategoriach wiekowych 

(roczniki 94, 96, 98 i 99), zaś na otwartym boisku w dwóch (roczniki 96 i 99). W 

rozgrywkach Małopolskiej Ligi Trampkarzy piłkarze z rocznika 94 zajęli drugie miejsce. 

Spore osiągnięcia zanotowano również w szeregu turniejów, wygrywając takowe m.in. w 

Gdańsku, Odessie, Lublinie, Poznaniu.  

 

Pływanie Masters 

Jest to najbardziej medalodajna sekcja Towarzystwa. I choć działa ona na pograniczu 

rekreacji z prawdziwym wyczynem, to 58 medali mistrzostw Polski (w tym 20 złotych) 
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zdobytych przez wiślackich pływaków, musi robić wrażenie. Okrasą tych sukcesów był 

występ Stanisława Krokoszyńskiego na mistrzostwach Europy. Pan Stanisław (rocznik 1930) 

wywalczył podczas tych zawodów trzy medale srebrne i jeden brązowy. 

 

Łącznie, nie licząc wyczynów pływaków masters, sportowcy Białej Gwiazdy zdobyli w 

2007 roku, 37 medali mistrzostw Polski, w tym 13 złotych, 9 srebrnych i 15 brązowych. 

Ciesząc się z tych zdobyczy, oczekujemy, że w roku 2008 liczba ta przekroczy czterdzieści. 

Liczymy także na medale mistrzostw świata i Europy.  

 
 

 

ODPIS UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 
 
Uchwała z dnia 26 marca 2007 r. 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Towarzystwa Sportowego 
Wisłą za rok 2006, a wypracowane dochody z działalności gospodarczej przeznaczył na 
działalność statutowa Towarzystwa. 
 

Uchwała z dnia 2 kwietnia 2007 r. 
Zarząd jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, postanowił: obniżyć 
miesięczną stawkę czynszu płaconego przez Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków do 
300zł oraz nie obniżać kwoty zaległości wynikających z opłat czynszowych za miesiące 
wcześniejsze, jednocześnie odroczyć spłatę długu do dnia 30 czerwca br. 

 
Uchwała z dnia 10 kwietnia 2007 r. 

Zarząd jednogłośnie postanowił, aby Towarzystwo zawarło z firmą CP RE Sp. z o.o. – 
spółką córką firmy Can-Pack – umowę pożyczki, w myśl której firma CP RE Sp. z o.o. 
pożyczy Towarzystwu kwotę miliona złotych, przy czym w bieżącej kadencji 
uruchomiona będzie pierwsza transza w wysokości 300 tysięcy złotych. Zarząd podjął 
równocześnie decyzję, aby pozytywnie zaopiniować nowym władzom Towarzystwa 
możliwość uruchomienia drugiej transzy w wysokości 700 tysięcy złotych na 
proponowanych warunkach. Równocześnie Zarząd wyraził zgodę na obciążenie 
hipoteką działki nr 180/4. 

 
Uchwała nr 1/2007 z dnia 14 maja 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. 
Reymonta 22 upoważnia członka Zarządu - Pana Szymona Łątkę do wykonywania w 
imieniu Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków praw wspólnika określonych w art. 
212 Kodeksu spółek handlowych w stosunku do „Dyskam” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

 
Uchwała nr 2/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. 

Na podstawie § 26 ust. 1 i 2 Statutu Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie uchwala, co następuje:  

§ 1 

 13



Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Sportowego 
„Wisła” Kraków na dzień 25 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa w 
Krakowie przy ul. Reymonta 22 celem: 
1) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za rok 2006; 
2) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006; 
3) przedstawienia sprawozdania Zarządu z działań w zakresie zagospodarowania 

terenów. 
§ 2 

1. Informację o Walnym Zgromadzeniu Delegatów wraz z proponowanym porządkiem 
obrad rozsyła się Delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów.  
2.  Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Klubu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 3/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. 
Na podstawie § 31 Statutu Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, Zarząd 
Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie uchwala, co następuje:  

§ 1 
Uchwala się regulamin Zarządu Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie dokonał wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2006 na podstawie art. 64 
Ustawy o rachunkowości. Podmiotem tym jest Kancelaria Biegłych Rewidentów 
„Konto” Sp. z o.o., Kraków, ul. Syrokomli 17. 
 

Uchwała nr 5/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, postanawia przyjąć prowizorium budżetowe na rok 2007 w wariancie 
II (zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały). 
 

Uchwała nr 6/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, postanawia przedłużyć kadencję władz poszczególnych sekcji 
Towarzystwa do dnia 31 października 2007 roku. 
 

Uchwała nr 7/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, jednogłośnie postanawia przyjąć projekt listu intencyjnego z firmą CP 
RE Sp. z o.o. (projekt listu intencyjnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały) oraz 
upoważnić do jego podpisania w imieniu Towarzystwa panów: 
Ludwika Miętta-Mikołajewicza, Macieja Bielskiego oraz Ryszarda Ciesielskiego. 
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Uchwała nr 8/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, postanawia powierzyć prezesowi Ludwikowi Miętta-Mikołajewiczowi 
bieżące kierowanie Towarzystwem wraz z upoważnieniem do wykonywania czynności 
wynikających z Kodeksu Pracy, w okresie urlopu dyrektor Sokołowskiej, tj. w dniach 
19 lipca – 3 sierpnia 2007 roku.  
 

Uchwała nr 9/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, postanawia przyjąć rezygnację Zbigniewa Stanka z funkcji 
przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa (pismo pana Stanka w 
tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do uchwały). 
 

Uchwała nr 10/2007 z dnia 17 września 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, jednogłośnie postanawia ustalić wysokość składek członkowskich 
wedle zastawienia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 
 

Uchwała nr 11/2007 z dnia 8 października 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, jednogłośnie postanawia udzielić panu Pawłowi Gierasowi 
pełnomocnictwa następującej treści: 
„Działając imieniem Towarzystwa Sportowego WISŁA z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Reymonta 22, niniejszym udzielamy adwokatowi Pawłowi Gierasowi, działającemu 
w ramach Kancelarii Adwokackiej w Krakowie al. Beliny-Prażmowskiego, 
pełnomocnictwa do samodzielnego występowania w imieniu Towarzystwa w 
postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Sąd 
Gospodarczy pod sygnaturą IX GC 15/07, jak również w postępowaniu odwoławczym i 
egzekucyjnym.  
Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw”. 

 
Uchwała nr 12/2007 z dnia 8 października 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, postanawia udzielić pełnomocnictwa panu Piotrowi 
Dunin-Suligostowskiemu do reprezentowania Towarzystwa na Walnym Zebraniu 
Wspólników Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet oraz w Radzie Nadzorczej Polskiej Ligi 
Koszykówki Kobiet. 

 
Uchwała nr 13/2007 z dnia 16 października 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22 zatwierdza normy zawierania przez Towarzystwo umów prowizyjnych 
z osobami fizycznymi i prawnymi (spis zasad regulujących treść wspomnianych umów 
stanowi załącznik nr 1). 
 

Uchwała nr 14/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, siedmioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
powołuje pana Piotra Dunin-Suligostowskiego na stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. 
finansowych.  
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Uchwała nr 15/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, jednogłośnie powołał pana Andrzeja Rodasika na członka Zarządu.  

 
Uchwała nr 16/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, jednogłośnie powołuje na stanowiska kierowników sekcji następujące 
osoby: 
Artur Kowalski     – sekcja boksu, 
Janusz Szumiec    – sekcja brydża, 
Andrzej Michaliszyn   – sekcja gimnastyki sportowej, 
Piotr Dunin-Suligostowski  – sekcja koszykówki kobiet, 
Andrzej Popiołek   – sekcja koszykówki mężczyzn, 
Artur Nazim    – sekcja piłki nożnej, 
Paweł Lesiakowski   – sekcja pływania masters, 
Szymon Łątka    – sekcja siatkówki kobiet, 
Witold Rutkowski   – sekcja strzelectwa sportowego. 

 
Uchwała nr 17/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. 
Reymonta 22, dążąc do zacieśnienia współpracy z Wisłą Kraków Spółką Akcyjną, jak 
również stojąc na stanowisku, że dobre stosunki pomiędzy Wisłą Kraków Spółką 
Akcyjną a Towarzystwem Sportowym Wisła winny być priorytetem w działalności 
obydwu wiślackich podmiotów, postanawia: 
1) przyjąć zasadę, że w kwestii zagospodarowania działki 180/4 oraz części działki 

180/3 (tzw. trójkąta) Towarzystwo zwiąże się umową z Wisłą Kraków SA, przy 
czym zapisy tejże umowy muszą zabezpieczać strategiczne interesy Towarzystwa, 

2) upoważnić zespół w składzie: Piotr Dunin-Suligostowski, Szymon Łątka, Andrzej 
Rodasik, Jerzy Szul do dopracowania szczegółów umowy z Wisłą Kraków Spółką 
Akcyjną. 

 
Uchwała nr 18/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, postanawia przyjąć do realizacji: 
1) schemat organizacyjny Towarzystwa Sportowego Wisła (załącznik nr 1), 
2) schemat organizacyjny władz społecznych TS Wisła (załącznik nr 2), 
3) schemat organizacyjny administracji TS Wisła (załącznik nr 3). 
Równocześnie Zarząd postanawia, iż wprowadzanie ww. schematów w życie będzie 
następowało sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych Towarzystwa.  
 

Uchwała nr 19/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, sześcioma głosami za, przy dwóch głosach przeciw oraz jednym 
głosie wstrzymującym się, postanawia podpisać – po wcześniejszym zasięgnięciu 
niezależnej opinii prawnej – umowę z Wisłą Kraków Spółką Akcyjną, dotyczącą 
dzierżawy przez Wisłę Kraków Spółkę Akcyjną działki 180/4 oraz części działki 180/3. 
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Uchwała nr 20/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. 
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Reymonta 22, jednogłośni przyznaje nagrodę im. Jana Janowskiego zawodniczce 
sekcji judo Barbarze Mirus. 

 
 

 

 

INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z 

WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ 
Dochody z działalności statutowej – 916 301,85 zł 

Przychody z działalności gospodarczej – 11 112 494,02 zł 

Dotacje – 353 838,00 zł 

Pozostałe przychody finansowe – 227 913,19 zł 

Pozostałe przychody operacyjne – 772 661,58 zł 

Zyski nadzwyczajne – 16 493,32 zł 

Darowizny – 56 915,00 zł 

 

 

 

WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ 

PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU 

OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ 
W wyniku działalności gospodarczej został wypracowany przychód w wysokości 

11 112 494,02 zł, co stanowi 82,5% w ogólnych przychodach.  
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PONIESIONE PRZEZ TOWARZYSTWO KOSZTY 
Łączna wartość kosztów poniesionych przez Towarzystwo to 14 329 054,47 zł. Z kwoty 

tej, 14 207 319,66 zł to koszty działalności statutowej, 49 691,21 zł to koszty działalności 

gospodarczej a 72 043,60 zł to koszty pozostałe. 

 

 

 

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONA W TOWARZYSTWIE 
W Towarzystwie w 2007 roku zatrudnionych było 38 osób ze stosunku pracy, co 

stanowi 31,5 etatu, natomiast 80 osób w innych formach zatrudnienia. W organach 

statutowych Towarzystwa pracują społecznie 24 osoby. Także, funkcja kierownika sekcji i 

drużyny ma charakter społeczny. Nie można zapomnieć o rodzicach ćwiczących u nas dzieci i 

młodzieży oraz wolontariuszach, którzy niejednokrotnie pomagają przy organizacji imprez 

sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

 

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ 

TOWARZYSTWO 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Towarzystwo to 2 373 916,64 zł brutto, 

z wyłączeniem składek ZUS. 

 

 

 

WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ TOWARZYSTWA 
Aktywa – 76 146 605,35 zł 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 78 473 758,93 zł 

 

 

 

NABYTE PRZEZ TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI 
Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej 

w Krakowie przy ul. Reymonta na rzecz Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków i 
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udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży budynków i urządzeń wchodzących w skład tej 

nieruchomości oraz od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania jej użytkowanie 

wieczyste Towarzystwu Sportowemu „Wisła” Kraków. Uchwała ta weszła w życie 9 stycznia 

2007 roku a jej postanowienia przedstawiają się następująco: 

Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste przez 

Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 22 

zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 180/3 o pow. 

5,1270 ha i nr 180/4 o pow. 1,0563 ha obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Reymonta, 

objętej księgą wieczystą nr KR1P/00132228/3 na okres 99 lat z jednoczesną sprzedażą 

budynków, budowli i urządzeń na niej położonych.  

Nabycie nieruchomości następuje na cele działalności sportowej, określone w statucie 

Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków niezwiązane z działalnością zarobkową. 

 

 

 

 

Kraków, dn. 31 grudnia 2007 
 
 
 
KIEROWNIK JEDNOSTKI      ZARZĄD 
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