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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRYNICA

Powiat NOWOSĄDECKI

Ulica PARK SPORTOWY Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ Kod pocztowy 33-380 Poczta KRYNICA-ZDRÓJ Nr telefonu 606477547

Nr faksu 184725150 E-mail kthkmkrynica@wp.pl Strona www www.kthkmkrynica.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-01-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49281385100000 6. Numer KRS 0000096072

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

Michał Jasnosz Prezes Zarządu TAK

Wojciech Różana Wiceprezes Zarządu TAK

Grzegorz Kukulak Wiceprezes Zarządu TAK

Tomasz Kowalski Sekretarz Zarządu TAK

Robert Tyczyński 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

Józef Talanda Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adrian Chabior Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Żołnierczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE KLUB MŁODZIEŻOWY KRYNICA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu:
1. Zapewnienia członkom Klubu możliwości udziału w sporcie 
kwalifikowanym.
2. Kształtowania u członków Klubu wysokich wartości fizycznych i 
moralnych.
3. Zapewnienia ogółowi mieszkańców widowisk sportowych i przeżyć o 
wysokich
 walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Dla osiągnięcia statutowych celów Klub:
1. Zrzesza dzieci i młodzież, osoby dorosłe działające w zakresie sportu w 
różnych
dyscyplinach sportowych.
2. Sprawuje wszechstronną opiekę oraz kontrolę nad przestrzeganiem 
przez nich 
statutu, postanowień oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.

3. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród 
zawodników, trenerów,
działaczy.
4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.
5. Integruje środowiska młodzieży i rodziców na terenie swojego działania.
6. Organizuje, utrzymuje i zapewnia kontakty sportowe z odpowiednimi 
organizacjami
w kraju i za granicą.
7. Prowadzi szkolenia zawodników.
8. Podwyższa kwalifikacje trenerów i instruktorów we współdziałaniu z 
odpowiednim
organizacjami.
9. Organizuje zawody sportowe własne i zlecone.
10. Prowadzi klasyfikację sportową, rejestrację wyników, ewidencję 
zawodników, trenerów i sędziów.
11. Nabywa, buduje i dzierżawi majątek ruchomy i nieruchomy, zawiera 
umowy, zaciąga
zobowiązania i podejmuje inne czynności zmierzające do 
urzeczywistnienia swoich
zadań.
12. Prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy 
do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków.
13. Przestrzega zasad ujętych w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zawartych w Art. 20 ust.1 pkt 6 ustawy z 
dnia 24.04.2003 r.
zabraniając:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
organizacji w sto-sunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowac-twa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych „oso-bami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szcze-gólności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego, 
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie or-ganizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.
14. Podejmuje inne przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Sprawozdanie z prac Zarządu Klubu KTH KM Krynica

Przedstawione poniżej działania związane z pracami Zarządu Klubu i funkcjonowania klubu mają 
charakter chronologiczny.

1. W czerwcu 2017 v-ce prezes i jednocześnie koordynator szkolenia Wojciech Różana wziął udział w 
spotkaniu w sprawie młodzieżowych rozgrywek hokejowych w Katowicach. Na spotkaniu tym 
zaproponowano system rozgrywek i zasady uczestnictwa poszczególnych kategorii wiekowych w 
systemie rozgrywkowym.
2. W tym samym miesiącu klub przyjął i wdrożył przedstawione przez PZHL zmiany dotyczące 
Organizacji Rozgrywek i Meczów a określone szczegółowo w par. 63 – 83 postanowień wspólnych 
dotyczących rozgrywek i meczów.
3. W czerwcu klub złożył ofertę do Gminy Krynica-Zdrój w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej na terenie Gminy Krynica-Zdrój. Ze środków tych klub prowadził szkolenie dzieci i 
młodzieży w naszym klubie od 01.08 – 15.12.2018 roku. Kwota dofinansowania ze środków Gminy 
wyniosła 80.000 zł.
4. W czerwcu klub złożył korektę wniosku do programu Klub ze środków, którego otrzymał 
dofinansowanie do pracy szkoleniowców i zakupu sprzętu sportowego. Projekt został zrealizowany a 
MSiT przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne.
5. W czerwcu 2017 roku klub nasz przesłał oficjalne zgłoszenie do rozgrywek w ramach ligi słowackiej w 
kategoriach HP-3 i HP-4. W momencie rozpoczęcia rozgrywek klub opłacił udział naszych drużyn oraz 
zaproponował wzięcie udziału w meczach dzieciom z klubu MMKS Nowy Targ. Samodzielny udział 
naszych drużyn stał się bardzo trudny do zrealizowania w związku ze zbyt małą liczbą chętnych dzieci. 
Pierwszy z turniejów, w którym mieliśmy wziąć udział na naszą prośbę został przesunięty przez VSZLH w 
Koszycach na późniejszy termin. Po spełnieniu wszystkich wymaganych procedur licencyjnych nasi 
zawodnicy wspierani przez zawodników z Nowego Targu rozegrali wszystkie mecze w ramach rozgrywek 
ligi słowackiej. Aktualnie czynione są starania, aby w nadchodzącym sezonie nasi zawodnicy wzięli 
udział w tych rozgrywkach. Na dzień dzisiejszy największą przeszkodą jest liczba wymaganych 
zawodników i bardzo wysokie opłaty startowe, które wynoszą 1.500 euro.
6. W lipcu 2017 r do klubu wpłynęło powołanie kadry U-18 0 U-20, na którym znaleźli się nasi 
zawodnicy: (Damian Tyczyński i Patryk Gosztyła) U-18 oraz ( Patryk Krężołek, Paweł Zygmunt i Patryk 
Gogoc) U-20
7. Od 1 sierpnia klub nasz brał udział w projekcie „Upowszechnianie hokeja” projekt zakończył się 
22.12.2017 i obejmował prowadzenie zajęć hokejowych, zakup i dystrybucja sprzętu hokejowego oraz 
dopłaty do płac trenerskich. Do dnia dzisiejszego klub nasz jak i inne kluby biorące udział w projekcie nie 
otrzymał kompletu sprzętu hokejowego a trenerzy należnych wynagrodzeń.
8. 3 sierpnia na wniosek Federacji Słowacji i rodziców naszych zawodników Patryka Gosztyły i Damiana 
Tyczyńskiego Zarząd Klubu wyraził zgodę na bezpłatny transfer ww. zawodników na sezon 2017/2018 do 
klubu HK Spisska Nova Ves.
9. 9 sierpnia 2017 roku do klubu za pośrednictwem GKS Tychy, wpłynął wniosek wychowanka naszego 
klubu Bartłomieja Pociechy o wydanie listu czystości zgodnie z regulaminami PZHL. W dniu 16 sierpnia 
klub KTH KM Krynica wystawił wymagany dokument automatycznie tracąc jakiekolwiek prawa do ww. 
zawodnika. Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd PZHL wprowadził przepis, który uniemożliwił 
pozyskiwanie środków, jako ekwiwalent za wyszkolenie od zawodników, którzy kończą 23 lata, 
zmuszając kluby macierzyste do bezpłatnego zrzeczenia się praw do swoich wychowanków. 
Niepoinformowanie klubów o takim zamiarze skutkowało tym, że ww. zawodnik otrzymał zgodę na 
wypożyczenie sezon wcześniej do GKS Tychy na bardzo preferencyjnych zasadach.
10. W dniu 23.08.2017 po uiszczeniu wpłaty, jako ekwiwalent za wyszkolenie w kwocie 15.000 zł, klub 
wydał List Czystości zawodnikowi Pawłowi Zygmuntowi. Podjęta decyzja miał swoje źródło w piśmie 
skierowanym przez rodziców naszego zawodnika do Zarządu Klubu w maju 2017 roku. Po wielu 
przykrych kontaktach z państwem Zygmunt i ich próbach wymuszenia wydania listu czystości, bez 
wpłacenia ekwiwalentu za wyszkolenie sprawa ostatecznie trafiła na posiedzenie WGiD PZHL, gdzie 
przyznano rację naszemu klubowi obligując tym samym państwa Zygmunt do wpłaty ekwiwalentu za 
wyszkolenie. Decyzja z uzasadnieniem o Sygn. Akt. 13/361 stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania.
11. 26 sierpnia klub otrzymał drogą mailową od Panów Piotra Krysiaka i Krzysztofa Czecha wstępny 
grafik konsultacji szkoleniowych w ramach Ośrodków Szkolenia Hokeja na Lodzie. Fakt ten z punktu 
widzenia tego sprawozdania nie miał by takiego znaczenia, aby o nim wspominać, gdyby nie dalsze losy 
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udziału naszych zawodników w szkoleniach OSHL. Niestety na skutek zaniedbań wynikających z 
trudnych do określenia działań wielu osób jak wynika z przeprowadzonej analizy, zawodnicy i trenerzy 
naszego klubu zostali pominięci w procesie szkoleniowym finansowanym ze środków MSiT. Wszelkie 
próby kontaktu z Prezesem PZHL panem Dawidem Chwałką pozostały bezskuteczne, a osoby 
bezpośrednio zaangażowane w organizację i pracę OSHL potrafiły jedynie zrzucać na siebie nawzajem, 
odpowiedzialność za ten stan rzeczy. Ostatecznie ośrodki zakończyły swoje funkcjonowanie 31 grudnia 
2017 roku w aferze skandalu i niewypłaconych wierzycielom środkach. Niestety ten stan rzeczy dotknął 
nie tylko naszych zawodników i trenerów, ale także krynickich przedsiębiorców. W związku z udziałem 
w Turnieju o Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju drużyn z Ośrodków Szkolenia Hokeja na Lodzie pozostały 
nieuregulowane ze strony PZHL wystawione za noclegi i wyżywienie faktury, o czym poinformowały nas, 
jako organizatora krynickie hotele i restauracje. Klub zaoferował swoją pomoc zachęcając jednocześnie 
do złożenia sprawy do sądu oraz wyegzekwowania należnych sobie środków poprzez nakaz komorniczy. 
Aktualnie wszyscy zainteresowani założyli sprawy sądowe o ściągniecie należnych sobie środków.
12. W dniu 29 sierpnia do klubu wpłynęło pismo z klubu Tauron KH GKS Katowice S.A. o nieodpłatne 
wypożyczenie zawodnika naszego klubu Patryka Krężołka na sezon 2017/2018.
W odpowiedzi na otrzymane pismo oraz po odbytych spotkaniach Zarządu Klubu z ojcem Patryka, 
Piotrem Krężołkiem oraz z samym zawodnikiem, zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na 
nieodpłatny transfer. Do analizy tej decyzji należy przyjąć fakt, że w momencie wyrażania zgody 
zawodnik Patryk Krężołek był w trakcie leczenia ciężkiej kontuzji złamania kości strzałkowej, której to 
nabawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski U-20. Mając na względzie dobro zawodnika oraz 
wynegocjowane z klubem pozyskującym warunki rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności, podjęto 
decyzję o bezpłatnym wypożyczeniu na sezon 2017/2018. Niestety jak pokazuje życie solidność 
prowadzonych rozmów i podpisywanych umów często może się przydać bardzo szybko.
W styczniu 2018 roku otrzymaliśmy informację od rodziców Patryka Krężołka, że klub Tauron KH GKS 
Katowice S.A. rozwiązał kontrakt z naszym wychowankiem, którzy jednocześnie prosili o pomoc w 
wyrażenie zgody na grę Patrykowi w innym klubie.
Niestety umożliwienie gry w innym klubie możliwe było jedynie po wystawieniu zawodnikowi listu 
czystości i tym samym całkowitego zrzeczenia się jakichkolwiek praw do przysługującemu naszemu 
klubowi ekwiwalentowi za wyszkolenie.
Zarząd klubu nie wyraził na taką prośbę zgody. Jednocześnie pamiętając, że naszym celem jest dbanie o 
dobro naszych wychowanków, poprzez przeprowadzone rozmowy klub Tauron KH GKS Katowice S.A. 
wycofał się z rozwiązanej w styczniu umowy pozostawiając jak zapewnił nas zawodnik podpisany 
kontrakt bez jakichkolwiek zmian.
13. W dniu 29 sierpnia klub wyraził zgodę na nieodpłatny transfer czasowy na sezon 2017/18 naszych 
zawodników Łukasza Hebdy, Rafała Porosło i Kacpra Zachradnika do klubu MKS Cracovia SSA
14. W dniu 1 września klub wykupił polisę ubezpieczeniową na okres od 01.09 – 15.12.2018.
Polisa opiewała na kwotę 2.400 zł i pokryta została ze środków pochodzących z realizowanego we 
współpracy z Gminą projektu. Aktualnie klub posiada ważną polisę ubezpieczeniową do 31 maja 2018 
roku. Koszt tej polisy pokryty został ze środków klubu. Aby móc dalej prowadzić szkolenie klub musi 
wykupić kolejną polisę ubezpieczeniową, na której zakup środki muszą być pokryte przez rodziców 
dzieci trenujących w klubie. Konieczność posiadania polisy ubezpieczeniowej NNW wynika z przepisów 
MSiT, a co podlega kontroli ze strony PZHL. Bez aktualnej polisy klub nie otrzyma licencji a tym samym 
nie będzie mógł brać udziału w rozgrywkach. Często spotykaliśmy się z faktem, że rodzice sami, bądź za 
pośrednictwem szkoły dodatkowo ubezpieczają swoje pociechy i przedstawiają ten dokument w klubie. 
Niestety nie zmienia to faktu, że klub musi ubezpieczyć zawodników, aby mógł prowadzić szkolenie i 
brać udział w rozgrywkach, co często jest niezrozumiałe dla rodziców. Mając powyższe na względzie 
prosimy wszystkich, aby o tym pamiętali i niepotrzebnie nie wnosili o ubezpieczenie swojego dziecka w 
szkole, do czego ani szkoła ani rodzice nie są obligowani żadnym przepisem a pamiętali, że obowiązek 
taki ciąży na klubie sportowym, którego są członkami.
15. W dniu 6 września klub wyraził zgodę drużynie UKS LHT Lublin na udział 4 zawodników starszych w 
rozgrywkach Żaków Młodszych. Decyzja ta skutkowała przyjęciem drużyny z Lublina do rozgrywek w 
kategorii Żaków Młodszych.
16. W październiku 2017 roku doszło do spotkania Zarządu Klubu z panem Aleksandrem Kozłowskim, 
który zaproponował wsparcie w tworzeniu drużyny, jaka miałaby grać w lidze słowackich kadetów, a 
która składałaby się z zawodników KTH KM oraz dzieci z Ukrainy, które rozpoczęłyby naukę w szkole nr.1 
w Krynicy-Zdroju. W wyniku wielu spotkań także z władzami miasta, których klub nasz był inicjatorem 
ustalono, że miasto wesprze nowotworzoną drużyną zapewniając warunki nauki w szkole i treningów na 
krynickim lodowisku. Ze strony pana Kozłowskiego padła deklaracja pokrycia wszystkich kosztów 
związanych z udziałem drużyny w rozgrywkach ligi słowackiej oraz zorganizowania pobytu zawodników z 
Ukrainy w Krynicy-Zdroju. Aktualnie klub otrzymał zgodę na udział w rozgrywkach ligi słowackiej w 
kategorii „kadeci” pod warunkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 3.000 euro. Kwota ta jest 
wydatkiem, z którym do tej pory nie mogliśmy się liczyć, ponieważ opłaty te zostały wprowadzone od 
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sezonu 2018/19 i dotyczą wszystkich klubów także słowackich. Z podobnym problemem spotkaliśmy się 
także w przypadku grupy Mini Hokeja, gdzie udział w rozgrywkach uwarunkowany jest wpłatą kwoty 
1.500 euro. Aktualnie w sprawie utworzenia drużyny grającej w lidze kadetów na Słowacji 
przygotowana została umowa pomiędzy firmą EHL reprezentowana przez pana Aleksandra 
Kozłowskiego a gminą Krynica-Zdrój, dyrektora MOSiR Jerzego Szyszkę i dyrektora ZOSiP Grzegorza 
Jareckiego. Oficjalne podpisanie umowy zaplanowany na przełom maja i czerwca 2018 roku.
17. 5 listopada 2017 roku zawodnicy naszego klubu jak corocznie odwiedzili groby na krynickich 
nekropoliach, aby zaświecić znicze na grobach byłych zawodników, działaczy i sympatyków KTH. 
Zakupione przez klub znicze wraz z flagami KTH rozniesione zostały przez naszych wychowanków, 
którym bardzo dziękujemy a ich postawa niech będzie przykładem dla wszystkich, którzy szanują 90 
letnią tradycję naszego klubu.
18. 11 listopada podczas święta Odzyskania Niepodległości dzieci i rodzice wraz ze sztandarem KTH 
wzięli udział w mszy świętej i złożeniu wiązanek pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego na krynickim 
deptaku. W uroczystości wzięli udział nasi wychowankowie aktualnie występujący w barwach klubu 
seniorskiego Academy 1928 KTH. W tym samym dniu zawodnicy z naszego klubu i ich rodzice wzięli 
udział w meczu rodzinnym z drużyna seniorska Academy 1928 KTH. Za organizację i pomysł rozegrania 
dziękujemy klubowi seniorskiemu w szczególności panu Tomaszowi Cieślickiemu aktualnie trenerowi 
naszego narybku w kategorii Mini Hokeja.
19. W dniu 30 października zarząd klubu wyraził zgodę na bezpłatny transfer czasowy dla zawodnika 
naszego klubu Mikołaja Kopyściańskiego do klubu UKH Dębica. Zawodnik po wyleczeniu kontuzji nie 
znalazł miejsca w krynickiej drużynie seniorów, dlatego aby umożliwić mu dalszy rozwój sportowy 
wyrażono zgodę na zmianę barw klubowych.
20. W listopadzie złożona została oferta do projektu ogłoszonego przez MSiT pod nazwą „Zajęcia 
sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych” Złożony przez nas 
projekt został przyjęty do realizacji, a kwota dofinansowania ze środków MSiT wyniosła 150.000 zł. 
Dzięki pozyskanym środkom klub zorganizował już po raz piąty akcje nauki jazdy na łyżwach, w której 
wzięły udział dzieci z całej gminy. W trakcie 3 miesięcy trwania projektu dzieci dowożone były ze szkół 
na zajęcia z łyżwiarstwa, gdzie zapewniony miały bezpłatny udział, opiekę instruktorska i 
wychowawców. W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowy, zorganizowany został 10 dniowy 
obóz sportowy, na którym odbywały się zajęcia hokejowe, narciarstwa alpejskiego, narciarstwa 
biegowego i pływania a jedynym wkładem uczestników było częściowe pokrycie kosztów posiłków.
21. W listopadzie 2017 roku klub zrealizował zakup koszulek meczowych dla dzieci z drużyny Mini 
Hokeja. Sponsorem tego działania była firma Muszynianka, dzięki której dzieci mogły wystąpić w 
nowych strojach podczas zorganizowanego w Krynicy-Zdroju turnieju mikołajkowego.
22. Początkiem grudnia 2017 z inicjatywy KTH KM Krynica odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie 
organizacji obchodów 90 – lecia powstania KTH. Podczas spotkania podjęto decyzję o powołaniu 
komitetu organizacyjnego na czele, którego stanął Michał Jasnosz prezes KTH KM Krynica. 
Przedstawiciele władz w osobach dyrektora SiRL Anny Michalik oraz dyrektora MOSiR Krynicy-Zdroju 
Jerzego Szyszki zobligowali się do prowadzenia rozmów w sprawie przekazania przez Radnych naszej 
Gminy i Burmistrza Krynicy-Zdroju środków finansowych na zaplanowane na ten rok Obchody 90 – lecia 
KTH. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta, krynickiego MOSiR, drużyny Krynickich 
Diabłów, klubu KTH KM Krynica, klubu Academy 1928 KTH, klubu MKHL Krynica-Zdrój, przedstawicieli 
grupy Oldboy oraz Jerzy Mruk. Podczas prowadzonych rozmów oszacowano koszt obchodów na 
150.000 zł, nie wliczając w to kosztów związanych z organizacją imprez sportowych, które miały by 
uświetnić rok obchodów. W dniu tym zarysowano wstępny harmonogram organizowanych imprez 
sportowych. Największym na ten moment problemem stało się określenie daty głównej imprezy 
obchodów 90 lecia. Proponowano termin grudniowy oraz listopadowy lub wrześniowy tak, aby 
obchody nie kolidowały z przypadającymi na ten rok wyborami samorządowymi. W styczniu dotarła do 
nas informacja o przyznaniu przez Urząd Gminy kwoty 50.000 zł na organizowane obchody a 
dysponentem środków miał być krynicki MOSiR. Kolejnym etapem organizowania obchodów było 
stworzenie listy osób, które miały być zaproszone na obchody 90 – lecia oraz stworzenie listy osób 
wytypowanych przez poszczególne kluby do odznaczeń za zasługi dla Krynickiego Towarzystwa 
Hokejowego. Ze względu na brak jakiegokolwiek odzewu ze strony pozostałych organizatorów klub KTH 
KM Krynica wraz z dyrektorem MOSiR stworzył wstępną listę osób, na której znalazło się ponad 130 
osób. Lista ta miała być impulsem dla pozostałych uczestników obchodów, aby przedstawili swoich 
zaproszonych oraz kandydatury do nagród. Niestety do 7 maja 2018 tylko KTH KM Krynica wspierane 
przez Edwarda Szyszkę oraz Krynickie Diabły pracowały nad listą osób zaproszonych na mające odbyć się 
15 września obchody. W wyniku prac najbardziej zaangażowanych powstała lista, na której znajduje się 
ponad 400 osób. Na spotkaniu tego dnia zobligowano wszystkich pozostałych uczestników obchodów, 
aby do 21 maja przesłali ostateczne propozycje dotyczące listy zaproszonych i nagrodzonych osób. Po 
kilkukrotnych spotkaniach w Urzędzie Miasta, którego przedstawiciele okazują się byś jedną z 
najbardziej zaangażowanych stron tego przedsięwzięcia podjęto szereg ustaleń. W ramach posiadanych 
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środków zaplanowano zakup medali okolicznościowych, wydruk książki, stworzenie miejsca do 
wyeksponowania pamiątek związanych z KTH na ścianie krynickiego lodowiska w formie stałej 
zabudowy odpornej na warunki tu panujące i specyfikę obiektu sportowego. Miejscem docelowym 
powstania takiej zabudowy ma być rejon pomiędzy szatnią nr.2 a rozdzielnią prądu.
23. Jako własną inicjatywę klub KTH KM Krynica będący prawowitym spadkobiercą powstałego w 1928 
roku KTH, rozpoczął zbiórkę środków na nowy sztandar, tak, aby w dniu obchodów 15 września podczas 
zaplanowanej na ten dzień mszy świętej dokonać aktu poświęcenia a stary ufundowany przez krynickie 
społeczeństwo w 1968 roku znalazł swoje miejsce w tworzonej na krynickim lodowisku „gablocie”. 
Koszt zakupu nowego sztandaru to kwota około 7.500 zł, dlatego prosimy wszystkich o wsparcie, dla 
których KTH to nie tylko kolejny klub a sztandar cytując Edwarda Szyszkę „jest jego znakiem, symbolem 
jego tradycji, historii i osiągnięć. Nadaje rangę i wyróżnia. Jest łącznikiem wszystkich pokoleń członków 
stowarzyszenia i jego sympatyków”.
24. W grudniu w dniach 15-17.12 oraz 21-22.12 Klub nasz zorganizował odpowiednio „Ogólnopolski 
Mikołajkowy Turniej Mini Hokeja w Krynicy-Zdroju” oraz Międzynarodowy Turniej o Kryształowy dzban 
Krynicy-Zdroju im. Krzysztofa Kiklicy”. Imprezy te odbyły się dzięki wsparciu przez MSiT oraz wkładu 
MOSiR poprzez bezpłatne przekazanie lodu. W lutym MSiT przyjęło sprawozdanie pod względem 
finansowym i merytorycznym. Podczas organizacji tych turniejów wspierało nas wielu sponsorów, do 
których zaliczyć należy oprócz MSiT firmę Muszynianka, firmę Jaspol, Instel Krynica, Piekarnia Sekuła, 
Firma ERBET, Firma Cechini, Restauracja Gawra, Sportrebel oraz portal Hokej NET. Wsparcie MSiT na 
obie te imprezy wyniosło 100.000 zł.
25. W dniu 2 stycznia 2018 roku na prośbę naszego zawodnika Jakuba Holendra wyrażono zgodę na 
bezpłatny transfer czasowy na okres od 02.01 – 30.04.2018 do klubu Infinitas.
26. W dniu 12 stycznia 2018 roku V-ce prezes Wojciech Różana wziął udział w szkoleniu dotyczącym 
pozyskiwania środków w ramach programu Erasmus + sport. Niestety zrezygnowano ze złożenia 
wniosku w związku z brakiem środków na wkład własny do projektu.
27. W styczniu 2018 roku klub złożył ofertę realizacji zadania ukierunkowanego na szkolenie dzieci i 
młodzieży w hokeju na lodzie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla klubu przyznano kwotę 70.000 zł 
na realizacje szkolenia od 01.02 – 31.05.2018
28. Po raz pierwszy w tym roku, klub dzięki posiadaniu statusu OPP mógł zwrócić się z prośba o 
przekazanie 1% swojego podatku od osób fizycznych na swoją działalność. Aby rozpropagować tą akcję 
wydrukowano i rozdano ulotki informujące o takiej możliwości. Na stronie KTH KM oraz Zawsze KTH 
znalazły się stosowne informacje a na stronie klubu zamieszczony został program komputerowy do 
rozliczania się z urzędem skarbowym, w którym na stałe był wpisany numer KRS naszego 
stowarzyszenia.
29. W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Klubu wyraził zgodę na nieodpłatny transfer czasowy dla 
zawodnika naszego klubu Adama Świadka do klubu MMKS Podhale Nowy Targ.
30. W lutym 2018 roku klub złożył drugą ofertę na realizację zadania szkolenia dzieci i młodzieży w 
hokeju na lodzie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla klubu przyznano kwotę 75.000 zł na realizacje 
szkolenia od 01.06 – 31.10.2018. Aktualnie Zarząd Klubu czyni starania o pozyskanie środków na 
prowadzenie szkolenia od 1 listopada 2018 roku.
31. W lutym grupa rodziców dzieci z Mini Hokeja dzięki własnej inicjatywie zakupiła nowe koszulki 
meczowe oraz bluzy sportowe z logo KTH dla najmłodszych. W imieniu Zarządu Klubu dziękujemy za 
państwa wkład i zaangażowanie.
32. W lutym na krynickim lodowisku odbył się mecz Mini Hokeja, na którym kije skrzyżowali najmłodsi 
adepci hokeja z naszego klubu ze swoimi rodzicami. Pomysłodawcami meczu byli rodzice dzieci z grupy 
Mini Hokeja, za co serdecznie dziękujemy.
33. W dniu 3 maja święto uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r) zawodnicy naszego klubu niosący 
sztandar KTH wraz z rodzicami wzięli udział w uroczystej mszy oraz przeszli wraz z innymi pocztami 
sztandarowymi na krynicki deptak gdzie pod pomnikiem Adama Mickiewicza złożyli wiązankę kwiatów. 
Podczas tej uroczystości byliśmy świadkami wmurowania aktu erekcyjnego pod mający powstać na 
krynickim deptaku pomnik Leona Nowotarskiego, bardzo zasłużonego dla Krynicy-Zdroju pierwszego 
prezesa Krynickiego Towarzystwa Hokejowego.
34. W dniu 7 maja Zarząd ustalił termin Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków na 23 
maja 2018 na godz. 18.30 – informacja ta znalazła się w siedzibie klubu oraz na stronach internetowych 
KTH KM oraz Zawsze KTH.

Sprawozdanie z prowadzonego szkolenia drużyn KTH KM Krynica

Od początku października zespoły młodzika, żaka starszego, żaka młodszego brały udział w rozgrywkach 
ligi małopolsko-podkarpackiej a drużyny mini hokeja I i II brały udział w rozgrywkach ligi wschodnio 
słowackiej.
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Zespoły prowadzili trenerzy:

Młodzicy: Wojciech Różana
Żacy: Robert Tyczyński
Żacy Młodsi: Adrian Chabior
Mini Hokej I i II: Sławomir Krokosz (do 12.2017) Kamil Skórski i Tomasz Cieślicki od 02.2018), 
dodatkowo w zajęciach Mini Hokeja brali udział zawodnicy klubu Academy 1928 KTH, trener Andriej 
Parfenov oraz trenerzy KTH KM Krynica Wojciech Różana, Adrian Chabior i Robert Tyczyński.

Drużyna Młodzika prowadzona przez Wojciecha Różana występowała w rozgrywkach ligowych pod 
wspólną nazwą Cracovia/KTH KM Krynica. Udział w takiej formie organizacyjnej tej drużyny 
spowodowany był faktem nieposiadania zarówno przez nasz klub jak i klub z Krakowa wymaganej ilości 
zawodników. W ramach rozgrywek w okręgu połączona drużyna rozegrała 22 mecze zajmując 3 miejsce, 
z którego bezpośrednio awansowała do turnieju finałowego w tej kategorii.
Podczas rozegranych w Nowym Targu w dniach 24 – 29.04.2018 finałach młodzików połączona drużyna 
wywalczyła 6 miejsce a zawodnicy naszego klubu byli w czołówce punktujących.
W klasyfikacji połączonego zespołu Cracovii i KTH KM Krynica zawodnicy nasi zajęli w punktacji 
kanadyjskiej (bramki + asysty) wysokie miejsca:

Jakub Wilk – obrońca – 2 miejsce w klasyfikacji 13 pkt.(8+5)
Marlon Wróbel - napastnik – 3 miejsce w klasyfikacji 11 pkt.(8+3)
Szymon Kiełbicki – napastnik – 4 miejsce w klasyfikacji 11 pkt.(6+5)

1 miejsce w klasyfikacji zespołowej fazy makroregionu przypadło zawodnikowi Cracovii Michałowi 
Jaraczowi za 13 pkt.(9+4)

Podobnie jak w sezonie zasadniczym zawodnicy nasi byli najlepiej punktującymi podczas turnieju 
finałowego:

Marlon Wróbel – 1 miejsce w klasyfikacji zespołu 3 pkt (2+1)
Szymon Kiełbicki – 2 miejsce w klasyfikacji zespołu 3 pkt (1+2)
Leon Kowalski – środkowy napastnik- 3 miejsce w klasyfikacji zespołu 2 pkt (2+0)

Niestety w turnieju z powodu urazu nie wystąpił nasz najlepszy obrońca Jakub Wilk, co nie pozostało 
bez znaczenia na osiągnięty wynik i poziom sportowy drużyny.
Udział w rozgrywkach Młodzika i osiągnięte wyniki w sezonie 2017/18 należy uznać za sukces, 
ponieważ drużyna, która nie trenowała ze sobą a jedynie spotykała się na meczach potrafiła dotrwać do 
końca sezonu z wysokim jak na warunki szkoleniowe wynikiem.
Dodatkowym problemem, z jakim spotkali się nasi zawodnicy i trenerzy, był prawie trzytygodniowy 
brak dostępu do tafli lodowej przed turniejem finałowym, ponieważ w Krynicy-Zdroju początkiem 
kwietnia odbywały się imprezy sportowe po zakończeniu, których, tafla lodowa została rozmrożona 
uniemożliwiając prawidłowe przygotowanie się zawodników do najważniejszej w roku imprezy 
sportowej.
Dlatego, tym bardziej ich postawa, siła woli zasługują na pochwałę i słowa uznania a fakt rozgrywania 
turnieju finałowego w tak późnym okresie będzie poruszany przez naszych przedstawicieli na corocznym 
spotkaniu dotyczącym rozgrywek młodzieżowych.
Aktualnie klub czyni starania o zgłoszenie do rozgrywek kadetów w ramach ligi słowackiej naszej 
drużyny Młodzików.

Drużyna Żaków prowadzona przez trenera Roberta Tyczyńskiego podobnie jak młodzicy występowała 
na mocy porozumienia pomiędzy klubami pod wspólną nazwą UKH Dębica/KTH KM Krynica.
Powody połączenia zespołów były identyczne jak w przypadku drużyny Młodzików, czyli brak 
wystarczającej liczby zawodników do samodzielnego uczestnictwa w rozgrywkach.
 
W ramach rozgrywek w okręgu, podczas których rozegrano 16 meczy, połączona drużyna zajęła 3 
miejsce, z którego awansowała do turnieju barażowego. Podczas turnieju barażowego, który odbył się w 
dniach 23-25.03.2018, połączona drużyna musiała uznać wyższość swoich przeciwników zajmując 
ostatecznie 4 miejsce, niedające awansu do turnieju finałowego..

W klasyfikacji połączonego zespołów UKH Dębica i KTH KM Krynica zawodnicy nasi zajęli w punktacji 
kanadyjskiej (bramki + asysty) wysokie miejsca:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1500

0

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

Marcin Kuzak – napastnik KTH KM – 1 miejsce w klasyfikacji 19 pkt.(12+7)
Oliwier Tumidalski  – napastnik KTH KM – 2 miejsce w klasyfikacji 15 pkt.(12+3)

Podobnie jak w fazie zasadniczej sezonu, tak samo podczas turnieju barażowego najskuteczniejszym 
zawodnikiem zespołu był Marcin Kuzak z dorobkiem 2 pkt. (2+0)

Drużyna Żaków Młodszych prowadzona przez trenera Adriana Chabiora występowała w rozgrywkach 
MPOZHL. W ramach meczy ligowych rozegrała 16 spotkań zajmując ostatecznie w rozgrywkach 4 
miejsce.
W tej kategorii wiekowej zespoły nie biorą udziału w turniejach finałowych mających wyłonić mistrza 
Polski.
Zespół dodatkowo rozegrał 4 mecze podczas turnieju „O Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju” a młodsza 
część drużyny (rocznik 2007) brała udział w rozgrywkach mini hokeja na Słowacji w drużynie HP- 4.
 
W klasyfikacji zespołu Żaków Młodszych KTH KM Krynica w punktacji kanadyjskiej (bramki + asysty) 3 
pierwsze miejsca zdobyli:

1 miejsce: Tomasz Ptaszek – napastnik KTH KM – w klasyfikacji 29 pkt.(19+10)
2 miejsce: Dominik Bober – napastnik KTH KM – w klasyfikacji 18 pkt.(13+5)
3 miejsce: Tomasz Majerczyk – napastnik KTH KM – w klasyfikacji 15 pkt.(13+2)

Drużyna Mini Hokeja prowadzona przez trenerów Tomasza Cieślickiego, Kamila Skórskiego i Sławomira 
Krokosza brała udział w rozgrywkach turniejowych ligi słowackiej oraz turniejach Mini Hokeja. W 
ramach rozgrywek dzieci wzięły udział w 14 turniejach ligi słowackiej, na których rozegrały w sumie 28 
meczy a także Turnieju kwalifikacyjnym „Czerkawski CUP”, „Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Mini 
Hokeja w Krynicy-Zdroju” oraz turniejach w Nowym Targu i Oświęcimiu.
Udział w rozgrywkach ligowych dla najmłodszych jest możliwy jedynie u naszych południowych 
sąsiadów, ponieważ w kraju dla tej kategorii wiekowej rozgrywki nie odbywają się w formie 
zorganizowanej. Poszczególne kluby jedynie próbują na własną rękę zorganizować mini turnieje dla 
dzieci z klas 1-2 i młodszych.
Aktualnie klub prowadzi starania o zgłoszenie drużyny Mini Hokeja do rozgrywek ligi słowackiej na 
sezon 2018/19.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność klubów 
sportowych zawodowych 
lub amatorskich, w tym 
klubów sportów 
zimowych: hokej na 
lodzie.
W ramach prowadzonej 
działalności klub prowadzi 
szkolenie dzieci i 
młodzieży w 5 kategoriach 
wiekowych od 5 latków do 
zawodników 18 letnich.
Działanie polega na 
pozyskiwaniu środków 
aby zapewnić prawidłowy 
proces szkoleniowy, na 
który składają się treningi 
przez cały rok oraz udział 
w meczach ligowych i 
towarzyskich. Aby 
zrealizować zaplanowane 
działania klub aplikuje o 
środki z instytucji 
zewnętrznych, zarówno 
sektora finansów 
państwowych jak i 
instytucji prywatnych. Do 
realizacji swoich działań 
klub zatrudnia 
wykwalifikowana kadrę 
szkoleniową a do celów 
finansowych korzysta z 
usług biura rachunkowego

93,12 Z

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność związana z 
organizacją lig 
sportowych, działalność 
związana z promocją 
imprez sportowych.
Klub realizując ten punkt 
swojej działalności 
organizuje imprezy 
sportowe, w postaci 
turniejów hokejowych. W 
mijającym okresie 
zorganizowane zostały 
dwie duże imprezy 
międzynarodowe.
Pierwszą z nich był 
ogólnopolski mikołajkowy 
turniej Mini Hokeja w 
Krynicy-Zdroju, w którym 
wzięły udział także zespoły 
z zagranicy. Drugą imprezą 
sportową był 
Międzynarodowy turniej 
O kryształowy dzban 
Krynicy-Zdroju.

93,19 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
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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) 402 368,49 zł

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)

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

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Zajęcia sportowe, obozy 
sportowe, zajęcia 
gimnastyczne, działalność 
profesjonalnych 
instruktorów sportowych, 
nauczycieli i trenerów.
W ramach tego działania 
poza prowadzeniem 
zorganizowanych zajęć 
sportowych w sekcji 
hokeja na lodzie 
organizowany jest projekt 
nauki jazdy na łyżwach, 
który corocznie odbywa 
się w okresie od stycznia 
do marca. Jako jednym z 
komponentów 
prowadzonej nauki jazdy 
na łyżwach dla dzieci 
organizowany jest obóz 
sportowy ukierunkowany 
na promocję sportów 
zimowych który odbywa 
się w okresie ferii 
zimowych.

85,51 Z
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 402 368,49 zł

0,00 zł

189 999,54 zł

98 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46 359,04 zł

26 739,04 zł

3 620,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 000,00 zł

2.4. Z innych źródeł 68 009,91 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 287 999,54 zł
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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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 374 181,58 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

374 181,58 zł 0,00 zł

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.)

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

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

0,0 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)

0,0 etatów

30,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

107,00 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)

2,00 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

2,00 osób

0,00 osób

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 158 854,41 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 158 854,41 zł

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

158 854,41 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 158 854,41 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)

13 237,87 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)

1,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 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)

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)

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

1 Nauka jazdy na łyżwach oraz 
szkolenie dzieci i młodzieży 
w hokeju na lodzie

Prowadzenie szkolenia w 
dyscyplinie hokej na lodzie 
wśród dzieci i młodzieży

Gmina Krynica-Zdrój 89 000,00 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

2 200,00 zł

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

1 Wszechstronna nauka jazdy 
na łyżwach dla dzieci i 
młodzieży

Promocja sportów zimowych 
wśród dzieci i młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki 80 000,00 zł

2 Program KLUB Wspieranie szkolenia w sekcji 
hokej na lodzie

Ministerstwo Sportu i Turystyki 10 000,00 zł

3 Hokejowe turnieje dla 
najmłodszych

Organizacja imprez sportowych 
w formie turniejów hokejowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki 100 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

Wojciech Różana/28.05.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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