
Narodowy Instytut 
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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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

2002-11-21

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

JACEK BABULA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

RADOSŁAW CZYŻ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MICHAŁ GARBACIK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JERZY KADUSZKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ADAM MŁOT CZŁONEK ZARZĄDU TAK

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

ARTUR GOSIEWSKI PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJU REWIZYJNEJ

TAK

PIOTR NIESSNER CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

GRAŻYNA JABŁOŃSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL
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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 
kwaifikacji 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 
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1700

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" w roku 2020 do ogłoszenia stanu epidemii w m-cu marcu prowadził stacjonarne szkolenie 
dzieci, młodzieży oraz seniorów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn i kobiet, strzelectwo 
sportowe, orientacja sportowa, piłka siatkowa, spadochroniarstwo. Po ogłoszeniu epidemii wykwalifikowani trenerzy sekcji: 
lekkiej atletyki, orientacji sportowej, piłki nożnej, piłki siatkowej prowadzili treningi online. Współpracowano z Polskimi i 
Małopolskimi Związkami Strzelectwa Sportowego, Lekkiej Atletyki, Orientacji Sportowej, Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej, 
Aeroklubem Polskim. Jeszcze przed wystąpieniem stanu epidemii Covid-19 (styczeń, luty, marzec) odbyły się trzy biegi w 
ramach Grand Krakowa w Biegach Górskich. W zawodach wzięło udział ponad 1000 zawodników.  W miesiącu lipcu w ścisłym 
reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu, na przestrzeni kilku godzin zorganizowano w lipcu 39.edycję zawodów Wawel 
Cup. W zawodach wzięło udział około 700 uczestników z całego kraju. Zorganizowane w październiku w wymagającym terenie 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej Mistrzostwa Polski w Długodystansowym Biegu na Orientację pozwoliły wyłonić najlepszych 
biegaczy w kraju. Zawodnicy sekcji orientacji sportowej brali udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Małopolski, 
Mistrzostwach Polski na których wywalczyli we wszystkich kategoriach wiekowych 8 złotych medali, 16 srebrnych i 10 
brązowych. Wszystkie centralne zawody mistrzowskie w których uczestniczyli zawodnicy sekcji lekkiej atletyki z powodu 
pandemii zostały przełożone na m-c wrzesień. Sekcja lekkiej atletyki  brała udział w następujących zawodach rangi Mistrzostw 
Polski: MP Seniorów, MP U23,MPJ U20, MPJM U18 (OOM), MP Młodzików U16,Halowe MP Seniorów, Halowe MPJ U20, 
Halowe MPJM U18. W w/w zawodach zawodnicy wywalczyli 1 złoty medal, 1 srebrny medal i 3 medale brązowe. Grupy 
dziecięce i młodzieżowe sekcji piłki nożnej po złagodzeniu obostrzeń epidemiologicznych uczestniczyły w rozgrywkach 
towarzyskich a drużyna młodzików w rozgrywkach okręgowej ligi młodzików . Sekcja kobieca piłki nożnej uczestniczyła w 
rozgrywkach V ligi kobiet, grupa małopolska (wschód). Po rundzie jesiennej zajęła 1 miejsce w swojej grupie. Zawodnicy sekcji 
strzelectwa sportowego występowali w następujących klasach wiekowych: młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy, 
seniorzy. Zawodnicy brali udział min. w trzech Rundach Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Akademickich 
MP, Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Kobiet i Mężczyzn. W I Rundzie Pucharu Polski wywalczyli 1 miejsce (Pdw 60)  i 2 
miejsce (Ppn 60),w II Rundzie PP-3 miejsce (Pdw 60) a w III Rundzie PP zawodnicy sekcji zajęli pierwsze trzy miejsca (Pdw 60). W 
MP Juniorów wywalczono 1 miejsce  (Kdw 60l) i 1 miejsce (Pdw 60) a w MP Kobiet i Mężczyzn 2 miejsce drużynowo (Ppn). 
Sekcja piłki siatkowej- juniorzy kadeci i młodzicy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych min. w  Mistrzostwach Województwa 
Małopolskiego. Zawodnicy sekcji piłki siatkowej plażowej również brali udział w rozgrywkach ligowych MZPS. W Mistrzostwach 
Województwa Małopolskiego juniorów wywalczyli I i II miejsce, w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego kadetów I,II,III 
miejsca a w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego młodzików III miejsce, Ponadto uczestniczyli w 1/2 Finału Mistrzostw 
Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zawodnicy sekcji spadochronowej brali udział w jednych zawodach Pucharu 
Świata.
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

W roku 2020 Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" 
prowadził nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego dotyczącą pozaszkolnych form 
edukacji sportowej i zajęć sportowych oraz 
rekreacyjnych. Do czasu ogłoszenia stanu 
epidemii (pod koniec marca 2020) klub 
prowadził stacjonarne szkolenie dzieci, 
młodzieży oraz seniorów w następujących 
dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn 
i kobiet, strzelectwo sportowe, orientacja 
sportowa, piłka siatkowa, spadochroniarstwo. 
Po ogłoszeniu stanu epidemii trenerzy sekcji: 
lekkiej atletyki, orientacji sportowej, piłki 
nożnej, piłki siatkowej prowadzili treningi 
online. W miesiącach od czerwca do grudnia 
przeprowadzono w ścisłym reżimie sanitarnym 
zajęcia sportowe na terenie Parku Młynówka 
Królewska w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
W treningach brali udział zarówno zawodnicy jak 
i ich rodzice, sympatycy oraz mieszkańcy 
Krakowa. Organizacja i wykonanie zadania 
zostało pozytywnie oceniona przez lokalną 
społeczność.

85.51 Z 12 662,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" 
prowadził działalność odpłatną pożytku 
publicznego. Uczestnicy ponosili opłaty po 
kosztach własnych. Klub nie zarabiał na tej 
działalności. W okresie wakacji  w ścisłym 
reżimie sanitarnym w związku z 
występowaniem epidemii Covid-19 odbył 
się obóz sportowy sekcji piłki siatkowej w 
Pucku w którym uczestniczyło 28 osób oraz 
sekcji orientacji sportowej w Ostrowie w 
którym uczestniczyło 35 osób. Z 
zachowaniem obostrzeń  oraz dystansu, na 
przestrzeni kilku godzin zorganizowano w 
lipcu 39.edycję zawodów Wawel Cup. W 
zawodach wzięło udział około 700 
zawodników głównie z całego kraju. WKS 
"Wawel" udostępniał w okresie I-III oraz X-
XII obiekty sportowe takie jak bieżnia 
lekkoatletyczna, hala sportowa, boisko 
główne i treningowe dla innych 
stowarzyszeń, szkół, uczelni oraz jednostek 
wojskowych.

85.51 Z 1 709,00 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.13 Z

Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" prowadził działalność gospodarczą w zakresie wynajmu 
obiektów sportowych. Udostępniana była za symboliczną opłatą bieżnia lekkoatletyczna dla 
mieszkańców Krakowa i pobliskich miejscowości. Hala sportowa wynajmowana była na 
zajęcia sportowe w okresie przed ogłoszeniem  pandemii dla klientów indywidualnych i 
instytucji. Korty tenisowe w ścisłym reżimie sanitarnym wynajmowane były klientom 
indywidualnym. Cały dochód z działalności gospodarczej był przeznaczony na realizacje celów 
statutowych.

2 68.20 Z

Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości dzierżawi 
od Gminy Miejskiej Kraków kompleks sportowy znajdujący się przy ul Podchorążych 3 w 
Krakowie. W skład kompleksu wchodzi; budynek administracyjno-biurowy z pomieszczeniami 
gastronomicznymi, budynek zaplecza kortów tenisowych, pełnowymiarowa hala sportowa, 
budynki magazynowe. Stowarzyszenie wynajmuje dla różnych firm i innych stowarzyszeń 
lokale biurowe, pomieszczenia gastronomiczne oraz magazynowe w celu prowadzenia przez 
nie swojej działalności.
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14 371,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 337 097,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 899 596,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 684 692,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 357 632,93 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 839 304,78 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 17 965,84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 166 528,72 zł

2.4. Z innych źródeł 381 598,77 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 14 371,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 371,60 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

15 200,00 zł

321 897,00 zł

0,00 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

w 
tym:

244 257,00 zł

82 966,94 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

839 304,78 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 206 755,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -82 538,56 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 977 276,96 zł 14 371,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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

477 937,46 zł 12 662,30 zł

440 171,49 zł 1 709,30 zł

954 038,43 zł

11 125,78 zł

0,00 zł

94 003,80 zł 0,00 zł

1 Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" środki pochodzące z 1% podatku przeznaczyło na: opłaty 
startowe, zakup sprzętu sportowego zakwaterowanie podczas zawodów.

14 371,60 zł

1 Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" najwyższe kwoty ze środków pochodzących z 1% przeznaczyło 
na zakwaterowanie podczas zawodów i startowe

10 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

4 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,37 etatów

50 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

45 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

45 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 599 908,21 zł

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

461 666,01 zł

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

138 242,20 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

925,00 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

223 443,15 zł

223 443,15 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 376 465,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 221 259,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 240 406,95 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Wyjdź z domu na boisko Poprawa warunków uprawiania 
sportu przez członków Klubu

Gmina Miejska Kraków 10 000,00 zł

2 Wracaj do sportu z WKS 
Wawel

Poprawa warunków uprawiania 
sportu, zwiększenie 
dostępności społeczności 
lokalnej do działalności 
sportowej prowadzonej przez 
klub, pobudzenie kreatywności i 
wpływu społeczeństwa na 
rozwój sportu.

Gmina Miejska Kraków 50 000,00 zł

3 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Podtrzymanie i wspieranie 
wszechstronnego rozwoju 
fizycznego

Gmina Miejska Kraków 55 000,00 zł

4 Przygotowanie i dział 
zawodników WKS Wawel do 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 
młodzieży w ramach 
Systemu Sportu 
Młodzieżowego w 2020

Zdobywanie przez zawodników 
klubu pozycji medalowych, 
finałowych oraz punktów w 
finałach współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży

Województw Małopolskie 31 897,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 300,00 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

5 IV Edycja Budżetu 
Obywatelskiego 
Województwa 
Małopolskiego w 2020

upowszechnianie kultury 
fizycznej w śród mieszkańców 
Krakowa w szczególności w 
dyscyplinach takich jak lekka 
atletyka, orientacja sportowa, 
strzelectwo sportowe

Województwo Małopolskie 150 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Szkolenie i 
współzawodnictwo 
sportowe młodzieży 
realizowane w Wojskowych 
Centach Szkolenia 
Sportowego w 2020 r.

Szkolenie i współzawodnictwo 
młodzieży wybitnie uzdolnionej 
w sekcji lekkiej atletyki i 
strzelectwa sportowego

Wojskowa Federacja Sportu 14 200,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

PIOTR LUDWIG
PAWEŁ WÓJCIK Data wypełnienia sprawozdania
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