
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PODCHORĄŻYCH Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-084 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 126370645

Nr faksu 126370645 E-mail biuro@wkswawel.pl Strona www www.wkswawel.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00079677200000 6. Numer KRS 0000139752

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Ludwig Prezes TAK

Paweł Wójcik Wiceprezes TAK

Piotr Bora Członek Prezydium 
Zarządu, Sekretrarz

TAK

Jacek Babula Członek Zarządu TAK

Mieczysław Będkowski Członek Zarządu TAK

Artur Gosiewski Członek Zarządu TAK

Włodzimierz Dyzio Członek Prezydium 
Zarządu

TAK

Andrzej Kwarciński Członek Zarządu TAK

Marek Słoński Członek Zarządu TAK

Grzegorz Sobczyk Członek Zarządu TAK

Jerzy Kaduszkiewicz Członek Zarządu TAK

WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Klubu jest: 
1) organizowanie działalności sportowej oraz tworzenie warunków do 
osiągania najwyższego poziomu sportowego ze szczególnym 
uwzględnieniem sportu młodzieżowego oraz sportów służących 
obronności kraju, 
2) upowszechnianie kultury fizycznej i tworzenie dogodnych warunków 
dla uprawiania sportu wśród mieszkańców Krakowa i województwa 
małopolskiego, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 
3) podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej 
wśród osób niepełnosprawnych, 
4) integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą 
5) organizowanie działalności proobronnej, w tym szkolenie członków 
organizacji proobronnych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Klub realizuje swoje cele poprzez: 
1) sekcje sportowe, 
2) organizowanie szkolenia sportowego, w tym w szczególności w grupach 
młodzieżowych, 
3) organizowanie zawodów, obozów, konsultacji i zgrupowań 
szkoleniowych, imprez sportowo - rekreacyjnych, a także udział w 
zawodach i rozgrywkach sportowych, w szczególności ujętych W planach 
wojewódzkich i polskich związków sportowych, 
4) prowadzenie pracy wychowawczej, kształtującej właściwe postawy 
wobec kultury fizycznej, obywatelskie i patriotyczne, w tym 
przeciwdziałając uzależnieniom i patologiom społecznym, 
5) budowę, modernizację i właściwe utrzymanie obiektów sportowych 
oraz infrastruktury na terenie Klubu, 
6) zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania 
sportu, 
7) zapewnienia zatrudnionej kadrze szkoleniowej, możliwości podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
8) prowadzenie działalności gospodarczej, 
9) realizacje zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w 
szczególności: 
a) działalności charytatywnej
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
z polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, 
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
f) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, W tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży, 
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
j) turystyki i krajoznawstwa, 
k) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
l) promocji i organizacji wolontariatu, 
m) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
n) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

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 Wpisany do KRS

Teresa Bugaj Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grażyna Jabłońska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

510

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" w 2017 roku organizował i prowadził szkolenie sportowe dla dzieci i 
młodzieży w 7 sekcjach sportowych (piłki nożnej, piłki siatkowej halowej i plażowej, tenisa 
ziemnego,strzelectwa sportowego, lekkiej atletyki, biegu na orientację i spadochronowej), jednocześnie 
obejmując ich opieką trenerską i instruktorską kreując zdrową i bezpieczna formę spędzania wolnego 
czasu. Zapewniał zawodnikom udział w rozgrywkach sportowych ujętych w kalendarzu polskich i 
wojewódzkich związkach sportowych. Klub dając uczestnikom możliwość współzawodnictwa 
sportowego na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim szeroko popularyzował uczestnictwo w ruchu 
sportowym dzieci i młodzieży. Czynne uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych przyczyniło 
się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej zawodników. Prowadzone zajęcia sportowe w dużej 
mierze przyczyniły się do odciągania dzieci i młodzieży od patologii społecznych takich jak: narkomania, 
alkoholizm, przemoc fizyczna i psychiczna. Stowarzyszenie  w okresie ferii zimowych i letnich 
organizowało obozy sportowo-rekreacyjne w których uczestniczyło około 250 zawodników z sekcji 
biegu na orientację, piłki nożnej i piłki siatkowej. W okresie sprawozdawczym współpracowaliśmy w 
celu pozyskania zawodników ze szkołami, przedszkolami i uczelniami np. ze Szkołą Podstawową nr 36, 
Przedszkolem Samorządowym nr 82, Zespołem Szkól Ogólnokształcących nr 51, Klub brał udział w 
imprezach promujących miasto Kraków takich jak min. Cracovia Maraton, 11.PZU Bieg Trzech Kopców, 
4.Spadochronowy Puchar Krakowa.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wojskowy Klub 
Sportowy 
"Wawel"prowadził 
działalność nieodpłatną 
pożytku publicznego w 
zakresie:
- organizowania, 
propagowania 
szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży w 
różnych sekcjach 
sportowych takich jak: 
piłka nożna, piłka 

85.51.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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

Druk: MPiPS 3

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


siatkowa halowa i 
plażowa, bieg na 
orientację, lekka 
atletyka, tenis, 
strzelectwo sportowe 
kulowe i śrutowe, 
spadochroniarstwo. 
Klub prowadzi 
nieodplatne szkolenie 
w oparciu o własne 
urządzenia i  obiekty 
sportowe takie jak 
stadion piłkarsko-
lekkoatletyczny, boisko 
treningowe, halę 
sportową,korty 
tenisowe. 
Klub zapewniał 
wykwalifikowaną kadrę 
szkoleniowa trenersko-
instruktorską, opiekę 
medyczną oraz 
materiały szkoleniowe.
Umożliwiał 
zawodnikom udział w 
rywalizacji sportowej 
na różnym szczeblu 
rozgrywek. Zawodnicy 
sekcji biegu na 
orientację, lekkiej 
atletyki, strzelectwa 
sportowego, 
spadochroniarstwa 
brali udział w zwodach 
rangi mistrzowskiej np: 
Mistrzostwa Polski, 
Mistrzostwa Europy 
oraz Mistrzostwa 
Świata. Stowarzyszenie 
nasze współpracuje z 
przedszkolami, ze 
szkołami 
podstawowymi i ponad 
podstawowymi takimi 
jak: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 
51, Przedszkole 
Samorządowe nr 82, 
Szkoła Podstawowa nr 
36.  Dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży 
organizowaliśmy na 
obiektach sportowych 
zajęcia w ramach 
godzin wychowania 
fizycznego.
WKS "Wawel" 
udostępniał Wojsku 
Polskiemu obiekty 
sportowe do realizacji 
zadań programowych z 
wychowania fizycznego.

Druk: MPiPS 4



4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wojskowy Klub 
Sportowy 
"Wawel"prowadził 
działalność odpłatną 
pożytku publicznego w 
zakresie zadań 
publicznych za które 
pobierał opłaty po 
kosztach własnych nie 
zarabiając na tej 
działalności. W jej 
ramach klub 
udostępniał obiekty 
sportowe: korty 
tenisowe, boisko 
główne i treningowe, 
strzelnicę sportową dla 
jednostek wojskowych, 
szkół, przedszkoli na 
zajęcia programowe z 
wychowania 
fizycznego. 
Stowarzyszenie w 
okresie ferii zimowych i 
letnich organizowało 
dla poszczególnych 
sekcji sportowych 
obozy sportowe  i 
konsultacje 
szkoleniowe w których 
wzięło udział około 250 
zawodników.
Klub organizował 
zawody sportowe takie 
jak:
-  kolejna edycja biegu 
na orientację pn. 
Wawel Cup w których 
uczestniczyło ponad 
700 zawodniczek i 
zawodników z kraju i z 
zagranicy. 
- zawody pn. Grand Prix 
w biegach górskich w 
których wzięło udział 
około 350 zawodników

93,13.Z

Druk: MPiPS 5
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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) 1,931,823.65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 63,299.78 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 478,591.14 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 817,409.72 zł

d) Przychody finansowe 10,596.01 zł

e) Pozostałe przychody 561,927.00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

93.11.Z Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" w roku 
sprawozdawczym prowadził działalność 
gospodarczą polegającą na wynajmie obiektów 
sportowych: kortów tenisowych ziemnych, 
boiska głównego, boiska treningowego do 
rozgrywek footballu amerykańskiego i piłki 
nożnej, bieżni lekkoatletycznej     oraz boiska do 
siatkówki plażowej. 
Obiekty sportowe były wykorzystywane przez 
związki sportowe takie jak np. Małopolski 
Związek Lekkiej Atletyki, Małopolski Związek 
Orientacji Sportowej, kluby sportowe, firmy i 
osoby prywatne a także dzieci i młodzież ze 
szkół, przedszkoli i uczelni wyższych. Klub 
organizował i przeprowadzał imprezy sportowe i 
pikniki rodzinne, zapewniając obsługę do 
urządzeń sportowych.

68.20.Z Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" zarządza od 
2007 roku na postawie umowy dzierżawy z 
Gminą Miejską Kraków kompleksem sportowym 
przy ul. Podchorążych 3 w skład którego 
wchodzi min. hala sportowa, budynek 
administracyjno-biurowy z restauracją i pizzerią 
na parterze,budynek zaplecza kortów 
tenisowych, drewniano-metalowa trybuna 
zadaszona, trybuna betonowa. W ramach 
swojej działalności gospodarczej klub 
wynajmuje firmom w budynku 
administracyjnym lokale biurowe, lokale 
użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne,magazyny. Stowarzyszenie 
wynajmuje również grunt pod garaże i miejsca 
parkingowe.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: MPiPS 6
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0.00 zł

41,540.00 zł

289,946.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,098,835.92 zł

230,441.00 zł

40,985.20 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

817,409.72 zł

2.4. Z innych źródeł 489,187.15 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 12,314.58 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 12,314.58 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,004,373.45 zł 12,314.58 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Opłaty startowe 2,314.58 zł

2 Zakup sprzętu sportowego 2,000.00 zł

3 wyżywienie na zawodach sportowychj 4,800.00 zł

4 zakwaterowanie na zawodach sportowych 3,200.00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,314.58 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 331,486.00 zł

Druk: MPiPS 7



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -350,698.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 149,175.96 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 560,494.67 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

413,998.37 zł 12,314.58 zł

329,415.18 zł 0.00 zł

979,829.43 zł

17,943.00 zł

0.00 zł

263,187.47 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 560,494.67 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

62,481.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.1. 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)

2.0 osób

1.2. 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)

2.0 etatów

44.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

510.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

30.00 osób
3.2. 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

30.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 362,112.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

57,283.04 zł

57,283.04 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 304,829.92 zł

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

362,112.96 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 362,112.96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

30,176.08 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych 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

1 Cykl regionalnych i 
międzynarodowych 
zawodów w biegu na 
orientację oraz biegów 
górskich

upowszechnianie kultury 
fizycznej

Województwo Małoploskie 20,000.00 zł

2 Przygotowanie i udział 
zawodników Wojskowego 
Klubu Sportowego Wawel do 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 
młodzieży w ramach 
Systemy Sportu 
Młodzieżowego

podstawowym celem jest 
zdobywanie przez zawodników 
klubu pozycji medalowych, 
pozycji finałowych oraz 
zdobywanie punktów w 
finałach Współzawodnictwa 
Sportowego dzieci i Młodzieży

Województwo Małopolskie 29,946.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

30,176.08 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

3 Droga do Mistrzostwa Poprawa warunków uprawiania 
sportu przez członków klubu.
Zwiększenie dostępności 
społeczności lokalnej do 
działalności sportowej 
prowadzonej przez klub.
Pobudzenie kreatywności i 
wpływu społeczeństwa na 
rozwój sportu na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków.

Gmina Miejska Kraków 175,000.00 zł

4 Sportowy sukces Poprawa warunków uprawiania 
sportu przez członków klubu 
oraz zwiększenie dostępności 
społeczności lokalnej do 
działalności sportowej 
prowadzonej przez klub w 
ramach wspierania rozwoju 
systemu szkolenia w sporcie 
dzieci i młodzieży i wzrostu jego 
długofalowej efektywności oraz 
poziomu wykorzystania sportu 
na rzecz budowy kapitału 
społecznego w Gminie Miejskiej 
Kraków.

Gmina Miejska Kraków 45,000.00 zł

5 Żyj zdrowo baw się na 
sportowo

Propagowanie ruchu na 
świeżym powietrzu oraz 
zdrowego stylu życia.

UMK 10,000.00 zł

6 Bieg Mikołajkowy Organizowanie różnego rodzaju 
rekreacyjnych form biegowych 
dla mieszkańców Krakowa i 
okolic, a przede wszystkim dla 
całych rodzin przyczynia się do 
popularyzacji zdrowej, formy 
spędzania czasu wolnego.

Gmina Miejska Kraków 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Szkolenie i 
współzawodnictwo 
sportowe młodzieży, 
realizowane w Wojskowych 
Centrach Sportowych w roku 
2017

Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe młodzieży wybitnie 
uzdolnionej w sekcji strzlectwa 
sportowego i lekkiej atletyki

Wojskowa Federacja Sportu 41,540.00 zł
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Ludwig - Prezes

Paweł Wójcik - Wiceprezes 
13.06.2018 r.

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie 1
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