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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-09-13

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 TAK

Wojciech Różana V-ce Prezes TAK

Grzegorz Kukulak V-ce Prezes TAK

Tomasz Kowalski Członek TAK

Robert Tyczyński Członek 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

Magdalena Żołnierczyk Członek TAK

Adrian Chabior Członek TAK

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)                       

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 w szczególności zabraniając:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku 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 powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
„osobami 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 szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach,
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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 organi-zacji, 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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Pracami Zarządu kieruje Michał Jasnosz – prezes klubu,

ponadto w skład zarządu wchodzą:

Wojciech Różana v-ce prezes
Tomasz Kowalski – sekretarz
Grzegorz Kukulak – członek
Robert Tyczyński – członek

 
Zarząd klubu na swoich spotkaniach podejmował decyzje związane prowadzeniem szkolenia w klubie, rozwiązywał napotykane 
problemy, prowadził korespondencję z osobami i instytucjami. Prowadził działania ukierunkowane na pozyskiwaniem środków 
finansowych i rzeczowych (sprzęt hokejowy, woda mineralna, sprzęt do treningu ogólnorozwojowego), niezbędnych do 
prowadzenia szkolenia. 
Podejmowano decyzje związane z organizacją imprez sportowych, kontaktami z władzami miasta, MOSiR, OZHL i PZHL. 
Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach związanych z organizacją systemu szkolenia i rozgrywek oraz spotkaniach 
roboczych i organizacyjnych w Gminie Krynica-Zdrój, OZHL Nowy Targ VSZLH w Koszycach.

Od połowy września zespoły młodzika, żaka starszego, żaka młodszego i mini hokeja brały udział w rozgrywkach ligi małopolsko-
podkarpackiej.

Zespoły prowadzili trenerzy:

Młodzicy: Wojciech Różana
Żacy: Robert Tyczyński
Żacy Młodsi: Adrian Chabior
Mini Hokej I i II: Tomasz Cieślicki, Kamil Skórski, którego w październiku zastąpił Damian Dubel
Trenerem koordynatorem był Wojciech Różana

W miesiącach wakacyjnych klub czynił starania aby zgłosić do rozgrywek ligi słowackiej młodzików naszego klubu, którzy byliby 
wspierani przez zawodników z Sanoka. Próba zgłoszenia drużyny do rozgrywek na Słowacji nie powiodła się z powodów 
proceduralnych. Planowany i realizowany od początku 2018 r. projekt zgłoszenia do rozgrywek na Słowacji drużyny utworzonej z 
zawodników naszego klubu i zawodników z Ukrainy nie doszedł do skutku z powodu wycofania się ze wspierania projektu 
głównego sponsora pana Kozłowskiego.

Końcem sierpnia Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy o współpracy z zespołem UKH Dębica w kategorii Młodzików aby 
umożliwić grę swoim zawodnikom w rozgrywkach ligi polskiej.
W tym samym czasie Zarząd podjął decyzję o bezpłatnym wypożyczeniu zawodników starszych kategorii wiekowych, którzy nie 
mogli kontynuować szkolenia w naszym klubie. Do grupy tej należeli: Dawid Krynicki, Mikołaj Kopyściański, Łukasz Hebda, 
Kacper Zachradnik, Rafał Porosło.
15 września odbyły się obchody 90 lecia KTH, których inicjatorem był nasz klub. 
Koniec października jak co roku był okazja do odwiedzenia grobów na krynickich cmentarzach, aby uczcić zapalonym zniczem 
pamięć, tych którzy już odeszli a dzięki którym KTH i krynicki hokej istnieją do dzisiaj.
W miesiącu listopadzie zawodnicy naszego klubu wraz z opiekunami wzięli udział w obchodach dnia 11 listopada, które 
rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele zdrojowym by następnie przejść z pocztem sztandarowym na krynicki deptak.
W grudniu w odpowiedzi na pismo Burmistrza Krynicy-Zdroju pana Piotra Ryby Zarząd złożył opracowanie dotyczące sytuacji 
krynickiego hokeja przedstawiając jednocześnie swoją wizję na poprawę istniejącego stanu rzeczy.
Końcem stycznia na zaproszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju Zarząd Klubu w osobach Wojciech Różana i Tomasz Kowalski wzięli 
udział w spotkaniu środowiska hokejowego.
Od 7 stycznia do 29 marca klub realizował przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt pod nazwą „Wszechstronna 
nauka jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży”. Podczas zajęć dzieci z wszystkich szkół uczyły się i doskonaliły umiejętność jazdy na 
łyżwach. W ramach ww. akcji zawodnicy naszego klubu wzięli udział w 10 dniowym obozie sportowym, gdzie brali udział w 
zajęciach na lodowisku, basenie, stokach narciarskich oraz zajęciach ogólnorozwojowych i ukierunkowanych na hokej na lodzie. 
Klub w ramach obozu zapewnił dzieciom obiekty sportowe, szkoleniowców, opiekunów a rodzice partycypowali w kosztach 
organizacji wpłacając część środków za wyżywienie i sprzęt do narciarstwa zjazdowego. 
Podczas trwania akcji dzieci znajdowały się pod opieką wychowawców, trenerów i instruktorów spędzając aktywnie swój wolny 
czas.
Aby zapewnić ciągłość szkolenia naszych zawodników Zarząd Klubu jak i rodzice prowadzili rozmowy z władzami miasta. Dzięki 
uzyskanemu wsparciu ze strony władz oraz pozyskanym środkom udało się zakończyć sezon hokejowy 2018/2019.
Aktualnie klub prowadzi rozmowy z władzami miasta o wsparcie procesu szkoleniowego w naszym klubie.
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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

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

600

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Działalność związana z organizacja lig 
sportowych, działalność związana z promocją 
imprez sportowych. Klub realizując ten punkt 
swojej działalności organizuje imprezy sportowe, 
w postaci turniejów hokejowych oraz 
współorganizuje system rozgrywek hokejowych 
dla najmłodszych w formie turniejów 
hokejowych. Klub był inicjatorem oraz 
przygotował nowy rodzaj rozgrywek dzieci 
uprawiających hokej na lodzie w okręgu 
małopolsko - podkarpackim w rozgrywkach 
których bierze udział. Przygotowanie 
szczegółowego terminarza rozgrywek dla 
najmłodszej kategorii rozgrywek pozwoliło na 
udział dzieci z okręgu w zorganizowanym 
systemie rozgrywek.

93.19 Z 0,00 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

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

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

2 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 0,00 zł

3 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 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 0,00 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 387 095,19 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 342 865,10 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13,68 zł

e) pozostałe przychody 44 216,41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 53 396,30 zł

2.4. Z innych źródeł 13,79 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 685,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 328 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

150 000,00 zł

178 000,00 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:

34 216,30 zł

9 180,00 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)

10 000,00 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 84 136,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 369 234,21 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

258 728,77 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 036,81 zł

108 468,63 zł 0,00 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

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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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

29 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

106 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)

2 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 186 057,04 zł

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

186 057,04 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 

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) 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)  

534,65 zł

1 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

1 osób

0 osób

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 186 057,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 186 057,04 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)

Klub zatrudniał przez cały okres 5 osób (trenerów i 
instruktorów hokeja na lodzie). Dodatkowo klub zatrudnia 
za podstawie umowy zlecenie w ramach prowadzonych 
akcji wychowawców, opiekunów oraz trenerów i 
instruktorów innych dyscyplin sportowych.

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)

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) 

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

1 Szkolenie dzieci i młodzieży 
w hokeju na lodzie

Prowadzenie szkolenia wśród 
dzieci i młodzieży w hokeju na 
lodzie.

Gmina Krynica-Zdrój 178 000,00 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

2 500,00 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 150 000,00 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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Michał Jasnosz - Prezes
Wojciech Różana - V-ce Prezes
Grzegorz Kukulak V-ce Prezes

Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-09-13
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