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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  

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) 

Ludwik Miętta-Mikołajewicz   Prezes Towarzystwa     

Piotr Dunin-Suligostowski   Wiceprezes Zarządu    

Ryszard Ciesielski     Wiceprezes Zarządu 

Andrzej Michaliszyn    Członek Zarządu    

Jerzy Szul       Członek Zarządu 

Artur Nazim       Członek Zarządu 

Witold Rutkowski     Członek Zarządu 

Bogusław Nowak     Członek Zarządu 

Szymon Łątka-Holiat    Członek Zarządu 

Witold Śmiałek      Członek Zarządu 

Andrzej Rodasik      Członek Zarządu 

mailto:sekretariat@tswisla.pl
http://www.tswisla.pl/
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3. Komisja Rewizyjna (organ nadzoru) 

Stanisław Bielak      Przewodniczący Komisji 

Maciej Roman Kotarski    Sekretarz Komisji 

Andrzej Michalski     Członek Komisji 

Andrzej Jędrychowski    Członek Komisji 

Janusz Jurkowski     Członek Komisji 

 

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 44-krotnym wywalczeniem tytułu mistrza Polski. 

 

2. Misja Towarzystwa 

Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków, kontynuuje swoje bogate, oparte na 

patriotycznych korzeniach oraz służbie społeczeństwu, czerpane z wielopokoleniowego 

dorobku tradycje, pozostaje w trosce o to, aby sportowcy Towarzystwa godnie 

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

Misją Towarzystwa jest organizowanie i propagowanie kultury fizycznej w  duchu 

olimpizmu, atmosferze koleżeństwa i  współdziałania w pracy nad rozwojem 

Towarzystwa, Krakowa oraz Polski.  
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3. Cele statutowe 

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, 
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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. 

 

4. Władze Towarzystwa 

Władze Towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd, Komisja 

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

Rada Seniorów oraz Rada Trenerów. 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU 2009 

 

16-18 stycznia – Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorek Starszych  

    w Koszykówce 

W zawodach wzięły udział drużyny RMKS Rybnik, UKS Lotnik Wierzawice, AZS 

PWSZ Gorzów Wielkopolski oraz Wisła Kraków. 

 

Sobota bokserska 

Cykl zawodów pięściarskich, organizowanych w każdą ostatnią sobotę miesiąca 

(z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych oraz grudnia). Każdorazowo bierze w nich udział 

kilkudziesięciu bokserów z regionu południowej Polski. 

 

16 lutego-1 marca – Zima w mieście  

Główną atrakcją akcji była możliwość darmowego skorzystania przez młodzież szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich z obiektów klubowych TS Wisła (basen, 
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strzelnica, hala sportowa). W akcji udział wzięło 1300 osób. Była ona realizowana przy 

współpracy z Gminą Kraków. 

 

14-15 lutego – XXII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików U-12 

im. Adama Grabki 

W turnieju zmierzyło się 12 drużyn z pięciu krajów (Polski, Szwecji, Austrii, Ukrainy, 

Niemiec). Turniej był wspaniałą zabawą oraz okazją do zdobycia niezbędnego 

doświadczenia. W zawodach uczestniczyło 144 zawodników, a był on realizowany przy 

współpracy z Gminą Kraków oraz Województwem Małopolskim. 

 

2-20 marca - Mistrz Celnego Strzelania 2009 (I tura) 

Zawody dla uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych. 

 

14 marca – Drużynowe Grand Prix Dzieci w Judo o Puchar Białej Gwiazdy 

Startowali młodzi judocy w wieku 10-11 lat, w dziesięciu kategoriach wagowych.  

 

21-22 marca – VI Memoriał Olimpijski im. płk. Franciszka Brożka w Strzelectwie 

Sportowym 

W zawodach strzeleckich wystartowało 160 zawodniczek i zawodników z 20 drużyn 

z całego kraju. Uczestnicy podzieleni byli na cztery kategorie wiekowe wśród kobiet 

i cztery wśród mężczyzn. Zawody były organizowane przy współpracy z Gminą 

Kraków oraz Województwem Małopolskim. 

 

1-24 kwietnia – Mistrz Celnego Strzelania 2009 (II tura) 

Zawody dla uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych. Łącznie w I i II turze 

w zawodach wzięło udział 200 uczestników. 

 

14-16 kwietnia – IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorek 

W Turnieju wzięły udział 72 zawodniczki z  czterech drużyn. 

 

18 kwietnia – Drużynowe Grand Prix Dzieci w Judo o Puchar Białej Gwiazdy 

Startowali młodzi judocy w wieku 10-11 lat, w dziesięciu kategoriach wagowych.  
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9 maja – VI Święto Organizacji Pozarządowych 

Podczas całodniowej imprezy na Rynku Głównym w Krakowie, Towarzystwo Sportowe 

Wisła zaprezentowało swoje osiągnięcia i szeroką ofertę prowadzonych zajęć sportowo-

rekreacyjnych. 

 

30 maja – Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w okazji Dnia Dziecka  

Korzystając z pomocy Gminy Kraków, Policji i Straży Pożarnej, Towarzystwo 

przygotowało dla uczestników cały szereg atrakcji (pokazy policji, straży pożarnej, 

aikido, capoeiry, judo, popisy klaunów, gimnastyczek, występy zespołów dziecięcych 

i młodzieżowych, niezliczona liczba konkursów i zabaw). W kilkugodzinnej imprezie 

wzięło udział około 2000 dzieci i młodzieży.  

 

6 czerwca – Turniej Judo z Okazji Dnia Dziecka 

Startowali młodzi judocy w wieku 10-11 lat, w dziesięciu kategoriach wagowych.  

 

19-21 czerwca – XXVIII Memoriał Wandy Tumidajewicz i Józefa Moszczaka w Piłce 

Siatkowej Kadetek 

W imprezie wzięło udział 12 zespołów: MKS MOS Wieliczka, Joker Świecie, Pogoń 

Proszowice, SMS Edu Sport Bielsko-Biała, Kadra Małopolsk, Dziewiątka Łódź, MKS 

MOS Turek, Jedynka Tarnów, Culmen Chełmno, Orzeł Kozy, Kadra Małopolski II, 

Wisła Kraków. 

 

4-6 września – XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar Prezesa 

Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet  

Turniej zorganizowany został przy współudziale Gminy Kraków, Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet. Wzięły w nim udział 

drużyny: MOSM Bytom, KKS Olsztyn, LA-Basket Piekary Śląskie, RMKS Rybnik, 

MLKS Rzeszów, Poprad, Gorce Nowy Targ, Wisła Kraków. Na parkietach 

zaprezentowało się 130 zawodniczek. 

 

4-6 września – XIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorów o Puchar 

Wawelskich Smoków  

Turniej zorganizowany został przy współudziale Gminy Kraków i Urzędu 

Marszałkowskiego. Wzięły w nim udział drużyny: Regis Wieliczka, MOSM Bytom, 
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Śląsk Wrocław, Unia Tarnów, Turów Zgorzelec, Kadra Lublin, Kadra Kraków, Wisła 

Kraków. Na parkietach zaprezentowało się 144 zawodników. 

 

8-9 listopada – VIII Międzywojewódzki Turniej Niepodległości w Strzelectwie 

Sportowym 

Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu Gminy Kraków oraz Województwa 

Małopolskiego. Wystartowało 130 zawodniczek i zawodników. Uczestnicy, rywalizując 

w strzelaniu z karabinu oraz pistoletu, podzieleni byli na cztery kategorie wiekowe: 

młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy. 

 

5 grudnia – VIII Mikołajkowy Turniej Judo dla dzieci 

W zawodach wzięło udział 138 zawodników z 11 klubów. Turniej był równocześnie 

ostatnim z cyklu Drużynowego Grand Prix o Puchar Białej Gwiazdy. Łącznie w całym 

cyklu wzięło udział 486 zawodników z 16 klubów. 

 

5 grudnia – III Zawody Mikołajowe w Gimnastyce Sportowej 

W czasie imprezy odbyły się gry, zabawy oraz pokazy, w których uczestniczyli młodzi 

zawodnicy TS Wisła. 

 

11-13 grudnia – XXIX Międzynarodowy Turniej Bokserski o „Złotą Rękawicę Wisły” 

W turnieju wzięło udział kilkudziesięciu zawodników z Polski i zagranicy. W szranki 

stanęli kadeci, juniorzy, młodzicy i młodzieżowcy. 

 

19 grudnia – Podsumowanie roku – „Opłatek u Wiślaków” 

W tradycyjnym, przedświątecznym spotkaniu wzięli udział zawodnicy, trenerzy, 

działacze oraz sympatycy TS Wisła. Podczas uroczystości wręczono nagrodę im. prof. 

Jana Janowskiego dla najlepszego juniora Wisły w roku 2009. Zwyciężczynią została 

zawodniczka sekcji gimnastycznej, drużynowa wraz z Wisłą mistrzyni Polski, 

dwukrotna finalistka zawodów o Puchar Świata (piąta w Osijeku, szósta w Moskwie) 

Katarzyna Jurkowska. 

 

Ponadto Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków przez cały rok organizowało szkolenie 

sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obywało się ono w obrębie 10 sekcji sportowych, 
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w których wyodrębnione są poszczególne grupy wiekowe. Łączna liczba zawodników 

czynnie uprawiających sport w Towarzystwie wynosi 1263 (stan na 30 listopada 2009). 

W roku 2009 poszczególne sekcje Towarzystwa zorganizowały ok. 200 imprez 

sportowych (mistrzowskie, ligowe, młodzieżowe). Miały one charakter lokalny, wojewódzki, 

ogólnopolski oraz międzynarodowy.  

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród naszych młodych sportowców 

obozy rekreacyjno-szkoleniowe organizowane przez Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 

w czasie wakacji. Łącznie w akcji obozowej Lato 2009 wzięło udział 420 osób. 

Tak jak w latach ubiegłych, także i w roku 2009 była prowadzona współpraca ze 

szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i licealnymi. Bardzo dobrze układała się, 

prowadzona już od wielu lat, kooperacja sekcji gimnastycznej z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących nr 51 (Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum Sportowe nr 76) 

mieszczącym się w Krakowie przy al. Kijowskiej 8.  

 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE TS WISŁA W 2009 ROKU 

 

Boks 

 Rok 2009 nie przyniósł medali w imprezach mistrzowskich. Najwyższe lokaty 

w mistrzostwach Polski zajęli: 

 Patrycja Nalepa – 5-8 miejsce wśród seniorów 

 Adrian Ozymko – 5-8 miejsce wśród seniorów  

 Janusz Zielonka – 5-8 miejsce wśród seniorów 

 Piotr Filuś – 5-8 miejsce wśród seniorów 

 Bartłomiej Stanek – 5-8 miejsce wśród seniorów 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła 119. miejsce na 

124 sklasyfikowane kluby. 

 

Brydż sportowy 

 Włodzimierz Wala zdobył wspólnie z Romanem Kierznowskim wicemistrzostwo 

Polki par seniorów (urodzeni w roku 1950 i wcześniej). 

 Włodzimierz Wala wraz z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal mistrzostw 

Europy teamów seniorów. 
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 Włodzimierz Wala był niegrającym kapitanem reprezentacji Polski, która zdobyła 

drużynowe wicemistrzostwo świata seniorów. 

 Drużyna Wisły zajęła czwarte miejsce w swojej grupie rozgrywek II ligi.  

 

Gimnastyka Sportowa 

 Członkinie Kadry Narodowej 

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

 juniorki: Aleksandra Biskup, Sonia Biskup, Karolina Czyż, Julia Solarz, Weronika 

Woźniak, Dominika Woźniak.  

 Wyniki sportowe międzynarodowe: 

 Mistrzostwa świata – Londyn 

 Katarzyna Jurkowska – 52. miejsce 

 Mistrzostwa Europy – Mediolan 

 Monika Frandofert – 53. miejsce 

 Puchar Świata – Moskwa 

 Katarzyna Jurkowska – 6. miejsce na równoważni 

 Puchar Świata – Osijek 

 Katarzyna Jurkowska – 5. miejsce na równoważni 

 Puchar Świata – Maribor 

 Monika Frandofert – 7. miejsce na poręczach 

 Wyniki sportowe krajowe 

Łącznie zawodniczki sekcji zdobyły 23 medale mistrzostw Polski, w tym 

19 w konkurencjach indywidualnych (3 złote, 6 srebrnych, 10 brązowych) oraz 

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

kategorie wiekowe dorobek ten przedstawia się następująco: 

 seniorki – 7 medali: 

 Katarzyna Jurkowska –1 srebrny, 2 brązowe 

 Monika Frandofert – 2 srebrne, 1 brązowy 

 drużynowo – złoty medal (Monika Frandofert, Gabriela Janik, Katarzyna 

Jurkowska, Anna Libera) 

 juniorki do 16 lat – 3 medale  

 Aleksandra Biskup – 2 brązowe 
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 drużynowo – złoty medal (Aleksandra Biskup, Angelika Chrzan, Karolina 

Czyż, Olga Grymek.Weronika Woźniak,) 

 juniorki młodsze do 12 lat – 13 medali  

 Julia Solarz – 3 złote 

 Aleksandra Król – 1 srebrny, 1 brązowy 

 Sonia Biskup – 1 srebrny 

 Maria Bieda – 1 srebrny 

 Karolina Czyż – 1 brązowy 

 Natalia Łysy – 1 brązowy  

 Dominika Woźniak – 1 brązowy 

 Patrycja Zawora – 1 brązowy 

 Drużynowo:  

I drużyna (Julia Solarz, Aleksandra Król, Julia Heiza, Natalia   

                                            Łysy, Patrycja Zawora) – złoty medal  

II drużyna (Klara Kopeć, Maria Bieda, Aleksandra Borkowska, Helena  

                  Pałys, Ewelina Ogórek) – srebrny medal   

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła ex aequo 2-4. miejsce na 

19 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 

 seniorzy: Krzysztof Węglarz, Artur Kłys, Paweł Pytliński, Antoni Maciołowski, 

Rafał Filek  

 młodzieżowcy: Barbara Mirus, Katarzyna Bukowska  

 juniorzy: Dawid Tondera, Kajetan Pintal, Oskar Romaniuk, Małgorzata Tracz, 

Anna Osajda, Bartłomiej Garbacik 

 juniorzy młodsi: Izabela Mirus, Oliwier Romaniuk, Krzysztof Mrozek, Izabela 

Bryndza. 

 Wyniki sportowe międzynarodowe 

 Mistrzostwa Europy młodzieżowców – Antalya (Turcja): 

 Rafał Filek – brązowy medal 
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 Mistrzostwa świata masters (Niemcy)  

 Robert Zaczkiewicz – srebrny medal 

 Wiktor Wielecki – brązowy medal 

 Mistrzostwa Europy masters (Włochy)  

 Robert Zaczkiewicz – złoty medal 

 Mistrzostwa Europy seniorów – Gruzja (Turcja): 

 Krzysztof Węglarz – udział 

 Puchar Świata – Polska  

Artur Kłys – 7. miejsce 

 Puchar Świata – Szwecja 

Rafał Filek – 7. miejsce  

 Mistrzostwa Europy juniorów młodszych (Słowenia): 

Izabela Mirus, Krzysztof Mrozek, Oliwier Romaniuk – udział 

 Wyniki sportowe krajowe 

 Mistrzostwa Polski seniorów: 

 Rafał Filek – brązowy medal 

 Paweł Pytliński – brązowy medal 

 Drużynowo – srebrny medal (Rafał Filek, Paweł Pytliński, Krzysztof Węglarz, 

Robert Zaczkiewicz, Antoni Maciołowski. Artur Kłys, Bartłomiej Garbacik, 

Dawid Tondera, Kamil Tondera, Sebastian Cieślik, Maciej Włosiński, Kajetan 

Pintal, Oskar Romaniuk). 

 Mistrzostwa Polski młodzieżowców: 

 Antoni Maciołowski – srebrny medal 

 Barbara Mirus – brązowy medal 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mistrzostwa Polski juniorów młodszych): 

 Izabela Mirus – złoty medal  

 Krzysztof Mrozek – złoty medal 

 Oliwier Romaniuk – złoty medal 

 Izabela Bryndza – brązowy medal 

 Mistrzostwa Polski masters: 

Wiktor Wielecki – złoty medal 

Michał Czerny – złoty medal 

Piotr Weiss – srebrny medal 
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Tomasz Fabiański – srebrny medal 

Michał Klimek – brązowy medal 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła 10. miejsce na 

111 sklasyfikowanych klubów w kategorii kobiet, oraz 11. miejsce na 127 

sklasyfikowanych klubów w kategorii mężczyzn. 

 

Koszykówka kobiet 

 Wisła Can-Pack zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski, dzięki dzikiej karcie 

zakwalifikowała się do rozgrywek Euroligi. 

 Członkinią kadry narodowej była Ewelina Kobryn. 

 Druga drużyna, występująca pod nazwą Wisła II McArthur, zajęła 14. miejsce 

w pierwszej lidze i utrzymała się w tej klasie rozgrywek. 

 Zespoły młodzieżowe zanotowały następujące wyniki: 

 juniorki starsze – 8. miejsce w mistrzostwach Polski 

 juniorki – 7. miejsce w mistrzostwach Polski 

 kadetki – 5. miejsce w okręgu, 3. miejsce w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw 

Polski, 

 dziewczęta – 1. miejsce w strefie. 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła 11. miejsce na 98 sklasyfikowanych 

klubów. 

 

Koszykówka Mężczyzn 

 Wisła zajęła 12. miejsce w swojej grupie II ligi i utrzymała się w tej klasie rozgrywek.  

 Wisła zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Małopolski. 

 Zespoły młodzieżowe zanotowały następujące wyniki: 

 juniorzy – 3. miejsce w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski 

 kadeci – 7. miejsce w okręgu 

 młodzicy – 8. miejsce w mistrzostwach Polski 

 chłopcy – 1. miejsce w okręgu 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła 47. miejsce na 111 sklasyfikowanych 

klubów. 
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Piłka Nożna 

 Młodzicy z rocznika1996 zdobyli mistrzostwo Małopolski zarówno na otwartym 

boisku, jak i w hali  

 W rozgrywkach o mistrzostwo Krakowa piłkarze Szkółki Piłkarskiej TS Wisła 

zdobyli: 

 halowe mistrzostwo w dwóch kategoriach wiekowych (roczniki 1996, 1997), 

 mistrzostwo na otwartym boisku w dwóch kategoriach wiekowych (roczniki 

1999, 2001). 

 Sześciu zawodników z rocznika 1996, pięciu z rocznika 1997 i siedmiu z rocznika 

1998 występowało w reprezentacji Krakowa.  

 Zawodnicy Szkółki Piłkarskiej brali udział w wielu turniejach krajowych 

halowych wygrywając m.in. imprezy w Gdańsku, Warszawie, Częstochowie, 

Dębicy, Sosnowcu, Krakowie. 

 

Piłka siatkowa  

 Juniorki zdobyły brązowy medal mistrzostw Polski. 

 W rozgrywkach I ligi zespół Wisła Enion Energia zajął 11. miejsce w rundzie 

zasadniczej; w pierwszej fazie rozgrywek play-off po przegranej rywalizacji z drużyną 

Budowlani Nestle Toruń, nasza drużyna została zdegradowana do II ligi.  

 W rozgrywkach II ligi drużyna AZS AGH Wisła zajęła 8. miejsce w rundzie 

zasadniczej, lecz ze względu na spadek z I ligi zespołu Wisła Enion Energia, została 

wycofana przez PZPS (w myśl przepisów związku) z fazy play-off i automatycznie 

zdegradowana do III ligi 

 Kadetki zajęły czwarte miejsce w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski.  

 Młodziczki nie brały udziału w rozgrywkach. 

  Izabela Śliwa wzięła udział w mistrzostwach świata juniorek, na których Polska 

zajęła 13. miejsce (wcześniej nasza reprezentacja wygrała turniej kwalifikacyjny). 

 Klaudia Janota zajęła wraz z reprezentacją Małopolski 8. miejsce w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży. 

 Aleksandra Filip zajęła 5-6 miejsce w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski w 

siatkówce plażowej. 

 Kinga Kozyra zajęła 9. miejsce w mistrzostwach Polski juniorek w siatkówce 

plażowej. 
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 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła 6. miejsce na 119 sklasyfikowanych 

klubów. 

 

Pływanie Masters 

Jest to najbardziej medalodajna sekcja Towarzystwa. Działa ona na pograniczu 

rekreacji z prawdziwym wyczynem. Zawodnicy sekcji zdobyli 51 medali mistrzostw 

Polski, w tym 23 złote. Stanisław Krokoszyński jest w swojej kategorii wiekowej (75-

79 lat) rekordzistą Polski na trzynastu dystansach. 

 

Strzelectwo sportowe 

 Członkinie Kadry Narodowej 

 seniorki: Beata Bartków-Kwiatkowska, Karolina Bujakowska 

 Wyniki sportowe międzynarodowe: 

 Mistrzostwa Europy seniorów, Praga: 

Beata Bartków-Kwiatkowska – 28. miejsce w pistolecie pneumatycznym 

 Wyniki sportowe krajowe: 

 Mistrzostwa Polski seniorów: 

Beata Bartków-Kwiatkowska – 2.miejsce w pistolecie pneumatycznym 

 Drużynowe mistrzostwa Polski seniorek: 

 Beata Bartków-Kwiatkowska, Karolina Bujakowska, Dominika Mędrala – złoty  

 medal 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mistrzostwa Polski juniorów młodszych)  

Dominika Mędrala -  2. miejsce w pistolecie pneumatycznym 

Bartłomiej Sołtysiak – 2. miejsce w pistolecie dowolnym 

 Mistrzostwa Krakowa 

Łącznie 11 medali, w tym 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe  

 Mistrzostwa Polski w strzelaniu długodystansowym 

Witold Rutkowski – 1. miejsce na dystansie 1000 m 

 W punktacji sportu młodzieżowego Wisła zajęła 14. miejsce na 

71 sklasyfikowanych klubów. 
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Podsumowanie 

 Nie licząc medali zdobytych przez sekcje pływaków i judoków masters, strzelców 

na długich dystansach oraz brydżysty w kategorii seniorów, zawodnicy TS Wisła 

zdobyli we wszystkich kategoriach wiekowych 37 medali mistrzostw Polski 

(10 złotych, 11 srebrnych, 16 brązowych).  

 Największy sukces międzynarodowy to brązowy medal mistrzostw Europy 

młodzieżowców w judo, zdobyty przez Rafała Filka. 

 W punktacji sportu młodzieżowego TS Wisła zajęła 26. miejsce w Polsce na 

3047 sklasyfikowanych klubów. W Krakowie Wisła uplasowała się na 

2. miejscu, w Małopolsce na pozycji trzeciej. 

 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 

 

Uchwała nr 119/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

postanawia wypłacić zawodnikom pierwszej drużyny sekcji koszykówki mężczyzn zaległe 

pensje wynikające z kontraktów (dotyczy listopada 2008 roku). 

 

Uchwała nr 120/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

przyznaje stypendia zawodniczkom sekcji gimnastycznej, zgodnie z wnioskiem zarządu 

sekcji (wniosek sekcji gimnastycznej stanowi załącznik numer 1 do uchwały). 

 

Uchwała nr 121/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

postanawia przychylić się do wniosku zarządu sekcji piłki siatkowej i pokryć zawodniczce 

sekcji Paulinie Opalińskiej połowę kosztów (tj. ……
1
 zł) związanych z przebytą przez nią 

operacją (wniosek sekcji piłki siatkowej stanowi załącznik numer 1 do uchwały). 

 

Uchwała nr 122/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

siedmioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, postanawia dofinansować 

                                                
1  Nie podaje się kwoty ze względu na zapisy „Ustawy o ochronie danych osobowych”. 
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XXII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików U-12 im. Adama Grabki 

kwotą 1000 euro, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przelotu zespołu Borussi 

Dortmund (wniosek sekcji piłki nożnej stanowi załącznik numer 1 do uchwały). 

 

Uchwała nr 123/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zatwierdzić następujący skład zarządu sekcji bokserskiej: 

Czesław Meus    – kierownik 

Monika Wąż    – sekretarz 

Artur Kowalski    – członek 

Tomasz Winiarski   – członek (trener-koordynator) 

Wiesław Dudzik   – członek (trener) 

Krzysztof Karbowski  – członek 

Dariusz Niedźwiedzki  – członek. 

Protokół z posiedzenia zarządu sekcji bokserskiej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

Uchwała nr 124/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie wyznacza termin Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów Towarzystwa na dzień 1 czerwca 2009 roku. 

 

Uchwała nr 125/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie powołuje Zespół ds. Przygotowania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa na dzień 1 czerwca 2009 roku, w składzie: 

Celina Sokołowska, Ryszard Ciesielski, Andrzej Michaliszyn. 

 

Uchwała nr 126/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

ośmioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym głosie przeciw, postanawia 

odroczyć sprawę podwyżki dla członków Zarządu Spółki Dyskam do 24 marca 2009 roku, kiedy to 

odbędzie się Zgromadzenie Wspólników Spółki Dyskam. 
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Uchwała nr 127/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

ośmioma głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się, postanawia zobligować 

wszystkie sekcje Towarzystwa do przedstawienia w terminie do dnia 10 marca 2009 roku 

skorygowanych  budżetów na rok 2009. Korekta budżetów winna wykazać: 

1) zmniejszenie kosztów działalności sekcji,  

2) urealnione planowane przychody sekcji. 

 

Uchwała nr 128/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zaprosić upoważnionych przedstawicieli Salwator Sp. z o.o. na 

posiedzenie Zarządu Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 3 marca 2009 roku, w celu 

omówienia realizacji umów zawartych 27 lutego 2008 roku, dotyczących inwestycji na 

terenach należących do Towarzystwa. 

 

Uchwała nr 129/2009 z dnia 10 marca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia przychylić się do prośby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 

i umożliwić policjantom tejże Komendy bezpłatne korzystanie z obiektów Towarzystwa 

(pismo Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie stanowi załącznik nr 1 do Uchwały).  

 

Uchwała nr 130/2009 z dnia 23 marca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia przychylić się do wniosku pana Śmiałka, aby w możliwie 

najkrótszym czasie zwołać kolejne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dyskam, którego 

tematyką będzie powołanie Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Uchwała nr 131/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009 (sprawozdanie finansowe 

stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 
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Uchwała nr 132/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 (sprawozdanie 

merytoryczne stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 133/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza plan posiedzeń Zarządu na II kwartał 2009 roku (plan posiedzeń 

stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 134/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

sześcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, wyraża zgodę na 

wykorzystanie herbu i nazwy TS Wisła na potrzeby produkcji napoju energetyzującego, przy 

czym zyski mogące wyniknąć z udzielenia licencji, mają być przeznaczone na potrzeby 

całego Towarzystwa, a nie tylko sekcji piłki siatkowej. 

 

Uchwała nr 135/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie wyraża zgodę na kontynuowanie rozmów w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 500 tys. zł. 

 

Uchwała nr 136/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednomyślnie rekomenduje do Rady Nadzorczej Spółki Dyskam następujące osoby: 

Andrzej Rodasik, Witold Rutkowski, Witold Śmiałek. 

 

Uchwała nr 137/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

siedmioma głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się, stwierdza, że nie zachodzi potrzeba 

zmian w składach zarządów poszczególnych sekcji, a funkcjonowanie ww. zarządów przedłuża się do 

końca kadencji. 
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Uchwała nr 138/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zwalnia pana Szymona Łątkę z obowiązku wykonywania w imieniu Towarzystwa 

Sportowego „Wisła” Kraków praw wspólnika określonych w art. 212 Kodeksu spółek 

handlowych w stosunku do „Dyskam” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Uchwała nr 139/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

w związku z procedurą mającą na celu otrzymanie pożyczki z Urzędu Miasta Krakowa 

w wysokości 500 tys. zł, jednogłośnie upoważnia prezesa Miętta-Mikołajewicza oraz 

wiceprezesa Dunin-Suligostowskiego do podpisania weksla in blanco. 

 

Uchwała nr 140/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zwołać Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów TS Wisła 

na dzień 1 czerwca 2009 roku na godz. 16.30 w pierwszym terminie, na godz. 17.00 w drugim 

terminie. 

 

Uchwała nr 141/2009 z dnia 5 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza plan oraz budżet Festynu Sportowo-Rekreacyjnego z Okazji Dnia 

Dziecka (plan oraz kosztorys Festynu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 142/2009 z dnia 5 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie odwołuje pana Andrzeja Skowrońskiego z funkcji kierownika sekcji judo. 

 

Uchwała nr 143/2009 z dnia 5 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza następujący skład zarządu sekcji piłki nożnej: 

Artur Nazim – kierownik sekcji, Janusz Syrek, Andrzej Kossakowski, Mariusz Nawratil, 

Janusz Tracz, Andrzej Stępień. 
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Wniosek sekcji piłki nożnej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

Uchwała nr 144/2009 z dnia 12 maja 2009 r. 

Na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, Zarząd 

Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków uchwala „Regulamin sekcji sportowych 

Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków”, określający strukturę organizacyjną, zakres 

działania oraz szczegółowy tryb pracy sekcji sportowych, a w szczególności zasady 

zwoływania Walnych Zebrań sekcji, powoływania rad zawodniczych, ustalania liczebności 

Zarządu sekcji, powoływania, zawieszania oraz odwoływania Kierownika sekcji lub 

członków Zarządu sekcji. 

„Regulamin sekcji sportowych Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków” stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

Uchwała nr 145/2009 z dnia 12 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

uwzględniając listy opłat składek członkowskich przez członków poszczególnych sekcji, 

jednogłośnie przyznał poszczególnym sekcjom następujące ilości mandatów na Walne 

Zgromadzenie Delegatów: 

sekcja bokserska – 4 mandaty, 

sekcja brydża sportowego – 0 mandatów, 

sekcja gimnastyczna – 17 mandatów, 

sekcja judo – 16 mandatów, 

sekcja koszykówki kobiet – 7 mandatów, 

sekcja koszykówki mężczyzn – 13 mandatów, 

sekcja piłki nożnej – 11 mandatów, 

sekcja piłki siatkowej – 8 mandatów, 

sekcja pływania masters – 1 mandat, 

sekcja strzelecka – 7 mandatów. 

 

Uchwała nr 146/2009 z dnia 19 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Energy Drink Dystrybucja Sp. z o.o., 
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przy czym na etykiecie należy zmienić hasło z  „Jesteśmy dumą tego miasta” na 

„Najjaśniejsza z gwiazd” (projekt etykiety stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 147/2009 z dnia 19 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie uwzględnia wniosek sekcji piłki siatkowej o zwiększenie do dziewięciu liczby 

mandatów przysługujących sekcji na Walne Zgromadzenie Delegatów (wniosek sekcji piłki 

siatkowej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 148/2009 z dnia 19 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie akceptuje działania administracji Towarzystwa zmierzające do zawarcia umowy 

z firmą Impel i upoważnia dyrektor Sokołowską, prezesa Dunin-Suligostowskiego oraz pana 

Rutkowskiego do prowadzenia dalszych negocjacji w tej sprawie. 

 

Uchwała nr 149/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

ośmioma głosami za, przy jednym głosie przeciw i dwóch głosach wstrzymujących się, 

postanawia przenieść Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów TS Wisła na dzień 

17 czerwca 2009 roku (godzina rozpoczęcia oraz porządek obrad bez zmian). 

 

Uchwała nr 150/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia przyjąć wzór etykiety napoju energetyzującego „White Star Power” 

(projekt etykiety stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 151/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie akceptuje wniosek sekcji bokserskiej, dotyczący wysokość opłat za uczęszczanie 

na treningi dla grupy VIP (wniosek sekcji bokserskiej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 
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Uchwała nr 152/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

sześcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjmuje plan zgrupowań 

letnich, z zastrzeżeniem, że obozy: pierwszej drużyny koszykówki mężczyzn, pierwszej 

drużyny piłki siatkowej kobiet oraz pierwszej drużyny judo w Bańskiej Bystrzycy mają być 

sfinansowane ze środków sponsorskich (plan zgrupowań stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 153/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zgłosić do rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki 

Nożnej osiem młodzieżowych drużyn Towarzystwa (wniosek sekcji piłki nożnej stanowi 

załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 154/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie wyraża zgodę na wypożyczenie zawodniczki sekcji piłki siatkowej Aleksandry 

Filip do zespołu PLKS Pszczyna za kwotę nie mniejszą niż 2500 zł brutto. 

 

Uchwała nr 155/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

sześcioma głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się, wyraża zgodę na roczne 

wypożyczenie zawodniczki sekcji piłki siatkowej Agnieszki Sety do KSZO Ostrowiec Św. za 

kwotę 2 500 zł (prośba Klubu Sportowego KSZO Ostrowiec Św. stanowi załącznik nr 1 do 

Uchwały). 

 

Uchwała nr 156/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie odwołuje zarząd sekcji koszykówki mężczyzn w składzie: 

Stefan Kękuś      Kierownik Sekcji 

Andrzej Borek      Członek 

Jan Baczyński      Członek 

Norbert Bernert      Członek 

Janusz Syrek      Członek 
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Marcin Fall       Członek 

Marcin Kękuś      Członek. 

 

Uchwała nr 157/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie powołuje pan Stanisława Michalika na funkcję kierownika sekcji koszykówki 

mężczyzn. 

 

Uchwała nr 158/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zgłosić pierwszą drużynę koszykówki mężczyzn do rozgrywek 

II ligi. 

 

Uchwała nr 159/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zgłosić drużynę Wisła II McArthur do rozgrywek I ligi koszykówki 

kobiet. 

 

Uchwała nr 160/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia przyznać zawodniczce sekcji koszykówki kobiet Katarzynie 

Szewczyk zapomogę w wysokości …..
2
 zł (wniosek sekcji koszykówki kobiet stanowi 

załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 161/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza plan posiedzeń Zarządu na trzeci kwartał 2009 roku (plan posiedzeń 

stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

 

 

                                                
2  Nie podaje się kwoty ze względu na zapisy „Ustawy o ochronie danych osobowych”. 
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Uchwała nr 162/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie wyraża zgodę na wypożyczenie do KU AZS Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie na sezon 2009/2010 następujących zawodniczek pierwszej drużyny sekcji piłki 

siatkowej: 

Moniki Targosz – za kwotę 4000 zł,  

Karoliny Surmy – za kwotę 4000 zł, 

Magdaleny Żochowskiej – za kwotę 4000zł. 

Równocześnie Zarząd jednogłośnie wyraża zgodę na transfer definitywny do KU AZS 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zawodniczki pierwszej drużyny sekcji piłki 

siatkowej Izabeli Kunc za kwotę 12 000 zł. 

Wniosek sekcji piłki siatkowej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

Uchwała nr 163/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie przyznaje stypendia zawodniczkom sekcji gimnastycznej, zgodnie z wnioskiem 

zarządu sekcji (wniosek sekcji gimnastycznej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 164/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie powołuje pana Kazimierza Godlewskiego na funkcję zastępcy kierownika sekcji 

piłki siatkowej (wniosek sekcji piłki siatkowej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 165/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia podpisać umowę z firmą Jotes Sp. z o.o., dotyczącą poszukiwania 

przez Jotes Sp. z o.o. inwestora do budowy obiektów hotelowych. 

 

Uchwała nr 166/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza kwotę czynszu za najem Impelowi powierzchni magazynowo-
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biurowej w Nowej Hali w wysokości ……
3
 zł (przed odliczeniem kosztów remontu). 

Równocześnie Zarząd podejmuje decyzję, że przed podpisaniem umowy musi być ona, wraz 

z zakresem i kosztorysem prac remontowych, zatwierdzona przez Zarząd. 

 

Uchwała nr 167/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie wyraża zgodę na roczne wypożyczenie do KU AZS UEK Kraków następujących 

zawodniczek pierwszej drużyny piłki siatkowej: 

Karolina Surma, Magda Żochowska, Monika Targosz. 

Kwota wypożyczenia – 3500 zł za każdą z zawodniczek. 

Wniosek sekcji piłki siatkowej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

Uchwała nr 168/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

pięcioma głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się, wyraża zgodę na wypłatę 

zaległych wynagrodzeń za maj i czerwiec 2009 roku dla fizjoterapeuty oraz zawodniczek 

pierwszej drużyny sekcji piłki siatkowej (wniosek sekcji piłki siatkowej stanowi załącznik 

nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 169/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie zatwierdza plan budżetu sekcji piłki nożnej na sezon 2009/2010  (plan budżetu 

sekcji piłki nożnej na sezon 2009/2010 stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 170/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie ustala następujące wysokości składek dla członków sekcji piłki nożnej: 

1) zawodnicy: 

 100 zł miesięcznie, z wyłączeniem jednego z miesięcy, w których przypadają ferie 

zimowe (styczeń lub luty), oraz miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień), 

 10 zł miesięcznie w jednym z miesięcy, w których przypadają ferie zimowe 

(styczeń lub luty), oraz miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień); 

                                                
3  Nie podaje się danych ze względu na tajemnicę handlową 
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2) pozostali członkowie – 10 zł miesięcznie. 

 

Uchwała nr 171/2009 z dnia 1 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia podtrzymać członkostwo w Polskiej Federacji Sportu „Gwardia” 

oraz uiścić składkę członkowską na rzecz tejże organizacji za rok 2009 w wysokości 300 zł.  

 

Uchwała nr 172/2009 z dnia 1 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie powołuje zespół w składzie: Artur Zięba, Jerzy Szul, Andrzej Rodasik, które to 

gremium ma zająć się prowadzeniem dalszych rozmów z firmami Can-Pack i Artromed 

odnośnie budowy kliniki sportowej. 

 

Uchwała nr 173/2009 z dnia 1 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia zawrzeć z panem Pawłem Pierzchałą porozumienie, regulujące 

kwestie honorarium oraz autorskich praw majątkowych pana Pierzchały do dzieła „Z Białą 

Gwiazda w sercu (projekt porozumienia stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 174/2009 z dnia 15 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie upoważnia prezesa Miętta-Mikołajewicza i  wiceprezesa Dunin-

Suligostowskiego do podpisania z firmą Impel umowy najmu powierzchni magazynowo-

biurowej w Nowej Hali. 

 

Uchwała nr 175/2009 z dnia 15 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie przyjmuje wysokość składek członkowskich zawodniczek i zawodników TS 

Wisła na okres 1.09.2009-31.08.2010 (propozycja miesięcznych składek członkowskich 

stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 
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Uchwała nr 176/2009 z dnia 15 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie udziela pełnomocnictwa wiceprezesowi Piotrowi Dunin-Suligostowskiemu do 

reprezentowania Towarzystwa w strukturach Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. 

 

Uchwała nr 177/2009 z dnia 28 września 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie przyjmuje plan posiedzeń Zarządu na IV kwartał 2009 roku (plan posiedzeń 

Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały). 

 

Uchwała nr 178/2009 z dnia 5 października 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie przyznaje Sekcji Brydża Sportowego kwotę 3 tysięcy złotych tytułem opłaty 

startowej do zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2009/2010. 

 

Uchwała nr 179/2009 z dnia 5 października 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

pięcioma głosami za, przy jednym głosie przeciw, ustala wysokość miesięcznych składek 

członkowskich dla Sekcji Brydża Sportowego na poziomie 20 zł.  

 

Uchwała nr 180/2009 z dnia 5 października 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie powołuje zespół do prowadzenia rozmów w sprawie sprzedaży Spółki Dyskam 

w składzie: 

Piotr Dunin-Suligostowski – przewodniczący, Celina Sokołowska, Ryszard Ciesielski. 

 

Uchwała nr 181/2009 z dnia 12 października 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie rekomenduje pana Pawła Piekarza do pełnienia obowiązków organizatora 

imprez masowych organizowanych przez TS Wisła. 

 

 

 



 29 

Uchwała nr 182/2009 z dnia 19 października 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie postanawia, aby ostatnią część pożyczki od Przedsiębiorstwa Dyskam Sp. z o.o. 

w wysokości 70 tys. zł skompensować dywidendą za rok 2009, należną Towarzystwu od 

Przedsiębiorstwa Dyskam Sp. z o.o. 

 

Uchwała nr 183/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

siedmioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, stwierdza, że nie ma 

przeciwwskazań, aby pan Ryszard Ciesielski pełnił funkcję kierownika sekcji judo. 

 

Uchwała nr 184/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie decyduje, że należy przystąpić do sporządzenia umowy sprzedaży firmie Solid 

spółki Dyskam. 

 

Uchwała nr 185/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie przyznaje nagrodę im. Jana Janowskiego zawodniczce sekcji gimnastycznej 

Katarzynie Jurkowskiej. 

 

Uchwała nr 186/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie upoważnia prezesa Miętta-Mikołajewicza do zawarcia umowy z Kancelarią Biegłych 

Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., Kraków, ul. Syrokomli 17. Umowa ma dotyczyć badania przez 

ww. Kancelarię sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2009. 

 

Uchwała nr 187/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. 

Zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 

22, w sprawie sprzedaży 100 (stu) udziałów Przedsiębiorstwa „Dyskam” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 1 
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Postanawia się sprzedać 100 (sto) udziałów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego  

Przedsiębiorstwa „Dyskam” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za kwotę nie mniejszą 

niż 2 400 000 PLN (słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy), kontrahentowi 

wybranemu według uznania Zarządu Towarzystwa. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Towarzystwa Sportowego Wisła 

Kraków. 

 

Uchwała nr 188/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

pięcioma głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się, postanawia przyznać 

zawodniczkom i zawodnikom sekcji judo stypendia w następujących wysokościach: 

Katarzyna Kłys – ……..
4
 zł brutto miesięcznie, 

Paulina Węglarz – …….. zł brutto miesięcznie, 

Krzysztof Węglarz – …….. zł brutto miesięcznie, 

Rafał Filek – ……… zł brutto miesięcznie. 

Wniosek sekcji judo stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

Uchwała nr 189/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, 

jednogłośnie przyznaje zawodniczkom sekcji piłki siatkowej stypendia za okres październik-

grudzień 2009 w następujących wysokościach: 

Alicja Warchoł  –  …….. 
5
zł, 

Klaudia Janota  – ……. zł, 

Joanna Mokrzycka – ……. zł, 

Marika Janota  – ……. zł, 

Kinga Kozera  – …….. zł. 

Wniosek sekcji piłki siatkowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

 

 

                                                
4  Nie podaje się kwot ze względu na zapisy „Ustawy o ochronie danych osobowych”. 
5  Nie podaje się kwot ze względu na zapisy „Ustawy o ochronie danych osobowych”. 
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Uchwała nr 190/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. 

Zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 

22, w sprawie sprzedaży 100 (stu) udziałów Przedsiębiorstwa „Dyskam” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 1 

Postanawia się sprzedać firmie EKOTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

100 (sto) udziałów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego,  Przedsiębiorstwa „Dyskam” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za kwotę nie mniejszą niż ……
6
 PLN (słownie 

złotych: dwa miliony osiemset tysięcy). 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Towarzystwa Sportowego Wisła 

Kraków. 

 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

 

INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, 

Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ 

Dochody z działalności statutowej – 853 014,37 zł 

Przychody z działalności gospodarczej – 10 677 173,39 zł 

Dotacje – 823 609,14 zł 

Pozostałe przychody finansowe – 3 050 542,24 zł 

Pozostałe przychody operacyjne – 798 005,72 zł 

Zyski nadzwyczajne – 1 198,28 zł 

Darowizny – 94 646,77 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                 

10 677 173,39  zł, co stanowi 65,52% w ogólnych przychodach.  

                                                
6  Nie podaje się kwoty ze względu na tajemnicę handlową 
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PONIESIONE PRZEZ TOWARZYSTWO KOSZTY 

Łączna wartość kosztów poniesionych przez Towarzystwo to 15 674 110,45 zł. Z kwoty tej 

15 271 973,04 zł to koszty działalności statutowej, 58 085,51 zł to koszty działalności 

gospodarczej, a 344 051,90 zł to koszty pozostałe. 

 

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONA W TOWARZYSTWIE 

W 2009 roku zatrudnionych były 132 osoby, w tym 39 osób ze stosunku pracy (35 etatów), 

93 osoby w innych formach zatrudnienia.  

 

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Towarzystwo to 3 517 162,88 zł brutto, 

z wyłączeniem składek ZUS. 

 

WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ TOWARZYSTWA 

Aktywa – 73 028 098,15 zł 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 78 768 425,78 zł 

 

NABYTE PRZEZ TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI 

W roku 2009 nie nabyto żadnych nieruchomości 

 

Kraków, dn. 29 marca 2010 roku 

 

 

 

 

 

 

 

KIEROWNIK JEDNOSTKI                  ZARZĄD 

 

 


