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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✓ Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
✓ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
✓ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

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 12 630 45 00  

 Nr faksu 12 630 45 28 E-mail sekretariat@tswisla.pl Strona www.tswisla.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

20.08.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

20.08.2002 

5. Numer REGON 007014962 6. Numer KRS  0000127464 

za rok 2019 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Imię i Nazwisko Funkcja 

Rafał Wisłocki Prezes Zarządu 

Dorota Gburczyk-Sikora Wiceprezes Zarządu 

Piotr Piecuch Członek Zarządu 

 Paulina Kujawa Członek Zarządu 

 Małgorzata Solarz-Kulbicka Członek Zarządu 

 Robert Zaczkiewicz Członek Zarządu 

 Piotr Snopkowski Członek Zarządu 

 Tomasz Ordys Członek Zarządu 

 Łukasz Krupa Członek Zarządu 

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

Imię i Nazwisko Funkcja 

 Członek  Komisji Rewizyjnej 

 Członek  Komisji Rewizyjnej 

 Członek  Komisji Rewizyjnej 

  Członek  Komisji Rewizyjnej 

  Członek  Komisji Rewizyjnej 
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9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i 
rehabilitacji ruchowej. 
Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo w szczególności: 
a) zakłada i prowadzi sekcje sportowe, 
b) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, 
c) organizuje szkolenie sportowe, a w szczególności obozy 
szkoleniowe i kursy, 
d) przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w 
imprezach innych organizacji sportowych, 
e) prowadzi działalność w zakresie sportu profesjonalnego, 
f) prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-
instruktorskich, 
g) zakłada związki sportowe lub przystępuje do związków 
sportowych, 
h) organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych, 
i) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, 
j) organizuje i prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych, 
k) wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych, 
l) prowadzi szkoły niepubliczne oraz współpracuje ze szkołami 
wszystkich szczebli i innymi instytucjami, a także współtworzy klasy 
sportowe, 
m) zapewnia zawodnikom podstawową opiekę sportowo-
lekarską, 
n) prowadzi działalność na rzecz: 
- rozwoju sportu masowego i turystyki, 
- bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, 
- ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa, 
- aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, 
- ochrony dóbr i tradycji, w tym gromadzi dokumentację 
szkoleniową i historyczno-archiwalną dotyczą działalności 
Towarzystwa, 
- popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
- upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie obronności 
państwa, 
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
o) organizuje klubowe życie towarzyskie, 
p) prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną, 
q) zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi, 
r) prowadzi działalność charytatywną, 
s) prowadzi szkolenia, konferencje i sympozja, 
t) udziela pomocy sportowcom, 
u) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i 
obrotu towarowego, 
v) tworzy fundacje lub spółki oraz wnosi udziały do innych 
podmiotów gospodarczych, w tym spółek akcyjnych. 
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10. Sposób realizacji 
celów statutowych 

organizacji 
 

(Należy opisać sposób 

realizacji celów statutowych 

organizacji na podstawie 

statutu organizacji 

 

Lp

. 
Nazwa działania 

1 
Działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji 

ruchowej  

2 Aktywność kulturalno-oświatowa 

3 Animowanie, promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia 

4 Zakłada i prowadzi sekcje sportowe 

5 Uczestniczy we współzawodnictwie sportowym 

6 Organizuje szkolenie sportowe, a w szczególności obozy szkoleniowe i kursy 

7 
Przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach innych 

organizacji sportowych 

8 
prowadzi działalność w zakresie sportu dzieci, młodzieży, seniorów oraz sportu 

profesjonalnego 

9 prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich 

10 organizuje wypoczynek  letni dla dzieci i młodzieży w zakresie obozów sportowych 

 

a) Udział zawodników/drużyn objętych projektem w krajowych i międzynarodowych 

zawodach sportowych (najwyższy wynik w klasyfikacji końcowej osiągnięty w roku 

poprzedzającym realizację projektu przez zespół / zawodnika - w przypadku szkolenia 

indywidualnego) 

 

Data i miejsce imprezy Dyscyplina 
Nazwa drużyny lub  Imię i nazwisko 

startującego zawodnika 
Osiągnięty wynik 

Młodzieżowe Mistrzostwa  

Polski Wrocław 

 30.03.2019 
 

Szpada kobiet ind. i 

dr. 
Weryk Małgorzata 

 

13 m 

Mistrzostwa Polski Seniorów 

Kraków 
25.05.2019 

Szpada ind. i dr. 

Koc Franciszek  

Mielniczek Ignacy 
Koc Tadeusz 

58 m 

19 m 
60 m 

Puchar Polski Seniorów  

Szczecin 

20.09.2029 
Szpada ind. i dr. 

Koc Franciszek  

Mielniczek Ignacy 

Fraś Mieszko 
Koc Tadeusz 

41 m 

39 m 

44 m 
42 m 

Puchar Polski Seniorów 

Warszawa 
1.12.2019 

Szpada ind. i dr. 

Koc Franciszek 

Mielniczek Ignacy 
Koc Tadeusz 

45 m 

63 m 
45 m 

Puchar Polski Seniorów 

Katowice 

23.02.2020 
 

Szpada ind. i dr. 
Koc Franciszek 

Mielniczek Ignacy 

Fraś Mieszko 

12 m 

22 m 

56 m 

Drużynowy Puchar Polski 

klasy młodzieżowej 

Nysa 
 

Gimnastyka Sportowa 

 

 

Adrianna Dobrzańska 
Gracja Dobrzańska 

Malina Olszewska 

Zofia Jarosz 

7 m 

2 m 
2 m 

7 m 

8 m 
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Liliana Kukawka 

Antonina Wiendlocha 
Justyna Zielińska 

Izabela Śmietana 

Emilia Rynduch 
Natalia Kamińska 

 

7 m 

7 m 
2 m 

2 m 

2 m 

Drużynowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów Młodszych 

kl II Nysa 
 

Gimnastyka Sportowa 

 

Amelia Nitychoruk 
Amelia Stachura 

Martyna Szumna 

Julia Dudka 
Inga Florek 

Katarzyna Porąbka 

1 m 

Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych 

kl III 

 

Gimnastyka Sportowa 
 

Maria Drobniak 
Gabriela Klimas 

Michalina Całka 

Oliwia Dziuba 
Ewa Konior -Świerta 

 
 

2 m 

Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów 

 

Gimnastyka Sportowa 

 

Martyna Szumna 

Julia Dudka 

Katarzyna Porąbka 
Kaja Skalska 

1 m 

Mistrzostwa Polski Seniorów 

 

Gimnastyka Sportowa 

 

Kaja Skalska 

Brygida Urbańska 

Zofia Tokarek 

3 m 

Mistrzostwa Polski  K 1 Tomasz Wojtak 1 m 

Puchar Polski  K 1 Filip Szostak 2 m 

Akademickie Mistrzostwa 

Świata 18-27 Październik 
Chiny 

Boks Jaroslaw Iwanow 5-8 m 

Mistrzostwa Europy 

2-10 września Sofia Bułgaria 
 

Boks Julia Różańska 3 m 

Igrzyska Europejskie 21-30 

czerwca Białoruś 
Boks Jarosław Iwanow 9-16 m 

Mistrzostwa Polski Juniorów 

Konin 18-24 marzec 
Boks 

Piotr Niewidomski 

Michał Szeliński 

9-16 m  
5-8 m 

 

Mistrzostwa Polski Juniorek 

Grudziądz 26-30 marzec 
Boks Julia Różańska 1 m 

Mistrzostwa Polski 
Młodzików Łomża 16-21 

września 

Boka Uchacz Arkadiusz 5-8 m 

Akademickie Mistrzostwa 

Polski 27-30 czerwiec 
Katowice 

Boks Jarosław Iwanow 1 m 

Mistrzostwa Polski Seniorów 

27 listopada – 1 grudnia 
Opole 

Boks 

Jarosław Iwanow 

Basza Mateusz 
Piotr Smaroń 

1 m 

9-16 m 
9-16 m 

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski 6-12 października 
Ciechocinek 

Boks Michał Drożdż 5-8 m 

Puchar Polski Seniorów 14-
19 stycznia Człopie 

Boks 

Jarosław Iwanow 

Mateusz Basza 

Michał Drożdż 

1 m 

2 m 

5-8 m 

Puchar Polski Juniorów 24-

27 październik Poznań 
Boks 

Niewiadomski Piotr 

Michał Dawiec 

3 m 

5-8 m 

Mistrzostwa Polski Juniorów 

16 lat 10-12.07.2019 Lublin 
Pływanie Stanisław Kubsik Finał B 

Mistrzostwa Polski Juniorów 

14 lat 6-8.12.2019 Ostrowiec 

Świentokrzyski  

Pływanie Kacper Szczepaniak Finał B 

Mistrzostwa Polski Juniorów 
14 lat 6-8.12.2019 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Pływanie  Andrzej Radziszewski  Finał B 

Mistrzostwa Polski Juniorów 
16 lat 13-15.12.2019 Lublin 

Pływanie Stanisław Kubsik  Finał B 

Puchar Polski Seniorów 
Sobótka 2.02.2019 

Judo 

Majcher Danuta 

Paweł Tylek 

Ouerfelli Kerim 

2 m 

3 m 

start 

International Judo League 
Dzieci Kraków 9.02.2019 

Judo 

Kowalski Karol 

Mulka Samuel 

Kostecki Patryk 
Barwacz Jan 

Gawęda Wojciech 

Lach Jakub 

1 m 

2 m 

2 m 
3 m 

3 m 

3 m 
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Puchar Europy Juniiorów 

Młodszych Follonica Włochy 
9.02.2019 

Judo Albin kocioł 2 m 

Puchar Polski Juniorów 

Trzcianka 23.02.2019 
Judo 

Stanuszek Konrad 

Paweł Tylek 

5 m 

start 

Grand Prix Ostrava Czechy 

24.02.2019 
Judo 

Kerim Ouerfelli 

Kacper Karaś 

5 m 

starrt 

Puchar Europy Seniorek 

Praga – Czechy 2.03.2019 
Judo Danuta Majcher 7 m 

Eliminacje do OOM 
2.03.2019 Bytom 

Judo 

Kowalski Karol 

Kacper Karaś 

Albin Kocioł 
Wojciech Gawęda 

Jakub Lach 

Piotr Szczepaniak 

1 m 

1 m 

1 m 
3 m 

5 m 

start 

Mistrzostwa Polski Juniorów 

8-9.03.2019 Poznań 
 

Judo 

Paweł Tylek 

Karol Batko 

Maciej Adamczyk 
Jakub Korgol 

Konrad Stanuszek 

2 m 

Start 

Start 
Strat 

start 

Puchar Europy Juniorów 

Młodszych 9-10.03.2019 

Zagrzb Chorwacja 

Judo 
Albin Kocioł 

Kacper karaś 

Start 

7 m 

Puchar Polski Juniorów 

Młodszych Trzcianka 

16.03.2019 

Judo 

Kacper Karaś 
Albin Kocioł 

Wojciech Gawęda 

Jakub Lach 
Piotr Szczepaniak 

2 m 
2 m 

Start 

Start 
Start  

Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych OOM Chęciny 
26-27.04.2019 

 

Judo 

Kacper Karaś 
Albin Kocioł 

Karol Kowalski 

Jakub Lach 

1 m 
2 m 

3 m 

start 

Mistrzostwa Polski 

Młodzieży Kąty Wrocławskie 
4-5.05.2019 

Judo 

Danuta Majcher 

Kerim Ouerfelli 

Mariusz Muniak 

1 m 

3 m 

start 

Mistrzostwa Małopolski 

Dzieci I młodzików Tuchów 

11.05.2019 

Judo 

Alan Wilkosz 
Wirginia Mulka 

Maja Samek 

Daniel Wójcik 

Matvi Rusanov 

David Rusanov 

Jakub Śmietana 
Filip Sagan 

Bruno Baścik 

Kajetan Guzda 
Krystian Sumara 

Maria Dera 

Samulek Mulka 
Filip Gorzkowski 

Michał Adamczyk 

Natalia Żurańska 
Zuzanna Binek 

2 m 
3 m 

3 m 

3 m 

3 m 

4 m 

4 m 
5 m 

7 m 

7 m 
Start 

Start 

Start 
Start 

Start 

Start 
start 

Puchar Polski Seniorek i 

SeniorówPiła 25.05.2019 
Judo  

Danuta Majcher 

Kerim Ouerfelli 
Pawęł Tylek 

2 m 

7 m 
5 m 

Puchar Świata Rumunia Cluj 

1-2.06.2019 
Judo  

Danuta Majcher 
Kerim Ouerfelli 

Start 
Start 

 

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 

Bytom 8.06.2019 

Judo 

Jan Barwacz 

Patryk Kostecki 
Michał Adamczyk 

5 m 

Start 
start 

Mistrzostwa Europy 

Juniorów Młodszych 

Warszawa 27-30.06.2019 

Judo 

Albin Kocioł 5 m 

Puchar Polski Juniorów 

Sochaczew 14.09.2019 
Judo 

Paweł Tylek 

Kacper Karaś 

3 m 

start 
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b) Wyniki zawodników/drużyn objętych projektem we współzawodnictwie regionalnym 

(najwyższy wynik w klasyfikacji końcowej osiągnięty w roku poprzedzającym 

realizację projektu przez zespół / zawodnika - w przypadku szkolenia indywidualnego) 

 

Dyscyplina 

Nazwa drużyny lub   

Imię i nazwisko startującego 

zawodnika 

Osiągnięty wynik  Nazwa ligi lub rozgrywek 

Piłka nożna 

Centralna Liga Juniorów 3 miejsce Junior U-17 

Centralna Liga Juniorów runda 

wiosenna 

2 miejsce Junior U-15 

Centarlan Liga Juniorów runda 

jesienna 

2 miejsce Junior U-15 

Koszykówka Kobiet 

Wisła CANPACK Kraków 4 miejsce Juniorki U22 

Wisła CANPACK Kraków 4 miejsce Kadetki U18 

Wisła CANPACK Kraków 3 Miejsce Kadetki U16 

Wisła CANPACK Kraków 4 Miejsce Młodziczki U14 

Koszykówka Mężczyzn 

 

Rozgrywki 2 Ligi  1 miejsce  2 Liga 

 

Siatkówka 

Rozgrywki 2 ligi  2 liga 

 

Mistrzostwa Polski Seniorów 

Rybnik 20-21.09.2019 
Judo 

Danuta Majcher 

Ewelina Limanówka 
Paweł Tylek 

Bartosz Karaś 

Kerim Ouerfelli 

2 m 

3 m 
7 m 

Start 

start 

Mistrzostwa Świata Juniorów 

Młodszych 25-28.09.2019 
Ałma – Ata Kazachstan 

Judo 

Albin Kocioł  start 

Mistrzostwa Polski 
Młodzików Jastrzębie Zdrój 

20-21.10.2019 

Judo 

Jan Barwacz 

Patryk Kostecki 

Start 

start 

Puchar Polski Juniorów 23-
24.11.2019 Oleśnica 

Judo 

Paweł Tylek 2 m 

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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej) 

 
1.  zakładanie i prowadzenie sekcji sportowych 
2. działalność rekreacyjna o charakterze masowym 

3. szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków organizuje zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych w 13 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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 sołectwo                        województwo 
                                                

 dzielnica                       cały kraj 
 

 gmina                           zagranica   
 

 powiat 

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

1.Organizacja prowadziła jednostki organizacyjne (m.in. placówki 

zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki 

interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia w tym: schroniska dla bezdomnych, 

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi1; centra integracji społecznej, kluby 

integracji społecznej2; środowiskowe domy samopomocy3, lokale socjalne, 

mieszkania chronione, noclegownie, domy dla bezdomnych4; warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej5; żłobki, kluby dziecięce6; placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne 

i interwencyjne ośrodki preadopcyjne7; szkoły, placówki publiczne8; 

przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych9, schroniska dla zwierząt10; 

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki 

wsparcia11). 

  
 
 
 
Nie dotyczy 

 

  

  

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 Nie dotyczy   

2    

3    

 tak

 nie
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4    

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 

28000 

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) 

 
 
 
TS Wisła Kraków prowadzi aż 13 różnych sekcji sportowych, 
zajmuje się działalnością rekreacyjną dla wielu odbiorców oraz 
regularnie szkoli i doskonali trenerów poszczególnych sekcji.  
 
 
 
 
 

Numer Kodu Nazwa Podklasy 

Kod PKD: 93 

12 Z 
Zakładanie i prowadzenie sekcji sportowych 

Kod PKD: 93 

11 Z 
Działalność rekreacyjna o charakterze masowym 

Kod PKD: 93 

12 Z 
Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-
instruktorskich 

2.Zasięg terytorialny faktycznie 
prowadzonej przez organizację 
nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 sołectwo                       województwo 
                                                

 dzielnica                       cały kraj 
 

 gmina                           zagranica   
 

 powiat 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego 

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) 

  
 
 
 
Nie dotyczy  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numer Kodu Nazwa Podklasy 

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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Kod PKD:  - 

Kod PKD: - 

3. Zasięg terytorialny faktycznie 
prowadzonej przez organizację 
odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 sołectwo                       województwo 
                                                

 dzielnica                       cały kraj 
 

 gmina                           zagranica   
 

 powiat 

6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

1.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

  

2.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) 

 
 
 
 
 

Głównym rodzajem działalności jest możliwość udostępnienia 

przestrzeni reklamowych dla m. in. sponsorów, oraz wynajem 

pomieszczeń dla różnych firm.  

 

 

 

 

 

Numer Kodu Nazwa Podklasy 

KOD PKD: 
68.20.Z 

Wynajem nieruchomości na własny rachunek 

KOD PKD: 
73.11.Z 

Reklama 

KOD PKD: 
47.64.Z 

Sprzedaż artykułów sportowych 

3.Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację działalności 
gospodarczej 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 sołectwo                       województwo 
                                                

 dzielnica                       cały kraj 
 

 gmina                           zagranica   
 

 powiat 

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) 
 

 

13.133.251,38  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 tak

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3.885.574,10    zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
,     zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 8.131.661,11    zł 

4. Przychody z działalności finansowej 999,89    zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 110.037,40    zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
 168.872,00  zł 

  

 
w tym: 
 
 

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

b) ze środków budżetu państwa 
,    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
168.872,00    zł 

d) z dotacji z funduszy celowych ,    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
3.716.702,10    zł 

w tym: 

a) ze składek członkowskich 2.614.115,78    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
967.637,55    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
134.948,77    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 1.004.978,88    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 6.282.891,36    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 6.282.891,36        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 

0,00    zł 
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2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
uzyskanych i niewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 
 

    0 ,00    zł 

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

 110.037,40   zł 

4.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 statutowa na rzecz propagowania sportu wśród dzieci i 
młodzieży 

 

110.037,40  ,    zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

4 
 
 

,    zł 

5. 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 
Działalność statutowa na rzecz propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży 

 
110.037,40,    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: 11.927.546,77,    zł 110.037,40    zł 

 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

9.342.829,52    zł 110.037,40      zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

  ,    zł  ,    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 1.848.769,75    zł  

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

60.858,47     zł  ,    zł 

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

  ,    zł ,    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 675.089,03    zł   ,     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 

 

……………………….zł

                    
153.500,02 zł 

.………………………….zł 

…………………………..zł 

                                      
.………………………….zł 

                                     
...…………………………zł 

 
-> jakich? ________________________           
...…………………………zł 
 

 nie korzystała 

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) 

 
 

 

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: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 
 

Nie korzystała  

 

 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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) 

                                                                                     15       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) 

13,30 
etatów 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

z podatku od towarów I usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

tak.   

nie  korzystała  

NIE 
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3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
129 osób 

  

2. Członkowie  

1. Organizacja posiada członków 
 

 

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

osób fizycznych   …………….. 

osób prawnych    …………….. 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała……………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) 

 

 

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) 

osób 

w tym: 

a) członkowie organizacji  osób 

b) pracownicy organizacji  osób 

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) 

osób 

w tym: 

a) członkowie organizacji  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 

 

 

          3 574 924,49    zł 
 

  

w tym: a) z tytułu umów o pracę 740 539,57        zł 

tak

tak

nie   

nie   
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wynagrodzenie zasadnicze 740 539,57    zł 

nagrody   ,    zł 

premie     zł 

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

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 834 384 ,92     zł 

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

2 834 384 ,92     zł 

w tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku 
publicznego 

  ,    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku 
publicznego 

2 834 384 ,92    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 

4 114,11    zł 

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 

5 711,63    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 

 

tak

nie   
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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 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej 
dotacji) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota 

dotacji 

1    ,     zł 

2    ,     zł 

3    ,     zł 

4    ,     zł 

5    ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała 
zadania zlecone przez organy administracji rządowej 
lub państwowe fundusze celowe 

 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp Nazwa zadania Cele zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota 

dotacji 

1    ,    zł 

2    ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1   ,    zł 

2   ,    zł 

3   ,    zł 

4   ,    zł 

5   ,    zł 

tak

tak

nie   

nie   

nie 

tak 
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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 Wisła Kraków SA Kraków 100% % 

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 

zakończeni
a kontroli 

1    

2    

3    

4    

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) 

 

 

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

 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 

 
 

(imię i 
nazwisko) 

 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 29-09-2020 

 

1 W rozumieniu ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 

                                                           

tak

nie
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2 W rozumieniu ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.). 

3 W rozumieniu ustawy z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.). 

4 W rozumieniu ustawy z dnia  8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.). 

5 W rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.). 

6 W rozumieniu ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). 

7 W rozumieniu ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 

8 W rozumieniu ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

9 W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). 

10 W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). 

11 W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).  


