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                      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 2021-10-13

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

2002-03-05

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

Maciej Jasnosz Prezes TAK

Grzegorz Kukulak Wiceprezes TAK

Wojciech Różana Wiceprezes TAK

Rafał Brecławski 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 Zubek Członek Komisji 
Rewizyjnej

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.

Klub w ramach swojej działalności statutowej współpracuje z 
organizacjami młodzieżowymi organizacjami kultury fizycznej sportu i 
turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz innymi stowarzyszeniami.
Klub jest kontynuatorem tradycji sportowych Krynickiego Towarzystwa 
Hokejowego i opiera swą działalność na zasadach społecznej pracy 
członków.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 2



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. Podejmuje inne przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych
14. 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,
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 organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Pracami Zarządu kieruje Maciej Jasnosz – prezes klubu,

ponadto w skład zarządu wchodzą:

Wojciech Różana v-ce prezes zarządu
Grzegorz Kukulak – v-ce prezes zarządu
Rafał Brecławski– członek zarządu
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Zarząd klubu na swoich spotkaniach podejmował decyzje związane prowadzeniem bieżącej działalności klubu, rozwiązywał 
napotykane problemy, prowadził korespondencję z osobami i instytucjami. Prowadził działania ukierunkowane na 
pozyskiwaniem środków finansowych i rzeczowych w ramach realizowanych działań (głównie projekt MSiT w ramach programu 
Upowszechniania Sportów Zimowych 2020). 
Podejmowano decyzje związane z organizacją realizowanego projektu MSiT, bieżącego funkcjonowania klubu oraz rozmawiano 
o przyszłości stowarzyszenia.

Klub nie prowadził szkolenia w ramach systemu szkolenia dzieci i młodzieży zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Fakt ten jest 
konsekwencją działań aktualnego burmistrza Krynicy-Zdroju pana Piotra Ryby. Temat został szczegółowo zrelacjonowany w 
sprawozdaniu za 2019 rok. Zawodnicy będący nadal członkami naszego stowarzyszenia za zgodą Zarządu otrzymali możliwość 
reprezentowania barw innych klubów biorących udział w zorganizowanym systemie szkolenia przy MOZHL i PZHL.

Klub wyraził zgodę na transfer czasowy zawodników:

1. Ida Talanda
2. Jakub Wilk
3. Marlon Wróbel
4. Oliwier Tumidalski
5. Marcin Kuzak
6. Szymon Kiełbicki
7. Paweł Pawlik

Klub nadal posiada status Organizacji Pożytku Publicznego składając coroczne sprawozdania i wywiązując się z wszystkich 
nałożonych przepisami regulacji. Na stronie www.kthkmkrynica.pl w zakładce OPP znajdują się wszystkie sprawozdania 
począwszy od roku 2017 kiedy klub otrzymała status OPP.
Na stronie tej znajduje się także link do programu PITax.pl umożliwiający rozliczenie się z urzędem skarbowym i przekazanie 1% 
podatku PIT na naszą organizację.
Klub corocznie wnosi symboliczną opłatę za korzystanie z ww. programu.

W styczniu Zarząd podjął decyzję o ponowieniu prośby do byłych członków klubu o zdanie i rozliczenie się z posiadanego sprzętu 
sportowego. Trzykrotnie członkowie zarządu monitowali poprzez kontakt bezpośredni, pośredni oraz przez środki masowego 
przekazu do byłych zawodników i ich opiekunów o zdanie klubowego sprzętu sportowego znajdującego się w ich posiadaniu.
Niestety tylko niewielka część osób potraktowała naszą prośbę poważnie, ilość zdanego sprzętu sportowego nie przekroczyła 
20% jego stanu wypożyczenia.

Przypominamy w tym miejscu, że do korzystania z jakiegokolwiek majątku klubu upoważnieni są tylko jego członkowie. W 
sytuacji dobrowolnej rezygnacji członka klubu ciąży na nim obowiązek rozliczenia z posiadanego majątku klubu w formie sprzętu 
sportowego lub jakiegokolwiek innego. 

Fakt ten opisuje statut klubu:
§17 Członkowie Klubu, o których mowa w §16 mają prawo: 
1. Korzystać z urządzeń i sprzętu określonego przez Zarząd Klubu

Co jednoznacznie sugeruje, że rezygnując z członkostwa w stowarzyszeniu dana osoba pozbawia się tego prawa. 
Kwestia wyjaśnienia tej sprawy będzie niewątpliwie jedna z pierwszych jakimi będzie musiał zająć się nowo wybrany Zarząd, 
ponieważ pozostawienie tej kwestii bez rozstrzygnięcia będzie skutkował odpowiedzialnością całego Zarządu za 
niedopilnowanie zapisów statutu stowarzyszenia.

W styczniu 2020 klub rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez MSiT oraz Gminę Muszyna „Wszechstronna 
nauka jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży”
Podczas zajęć dzieci z wszystkich szkół gminy Muszyna uczyły się i doskonaliły umiejętność jazdy na łyżwach. W ramach ww. akcji 
dzieci wzięły 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 i łyżwiarstwo figurowe. Klub w ramach obozu zapewnił 
dzieciom obiekty sportowe, szkoleniowców, opiekunów a rodzice partycypowali w kosztach organizacji wpłacając część środków 
za wyżywienie. Podczas trwania akcji dzieci znajdowały się pod opieką wychowawców, trenerów i instruktorów spędzając 
aktywnie swój wolny czas.
Ze względu na ograniczenie dostępu do obiektów sportowych związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego w marcu 
2020 r klub był zobowiązany zaprzestać realizacji ww. projektu na jego końcowym etapie. Rozliczenie projektu został 
zatwierdzone i przyjęte przez MSiT w dniu 22.04.2020 stosownym dokumentem.
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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)

nie dotyczy

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

450

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.024,91 zł została zwrócona na konto MSiT.

W projekcie bardzo aktywnie brał udział Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. Współpraca prowadzona była od 
samego początku realizacji projektu i była w naszej ocenie najlepsza z jaka do tej pory spotkaliśmy się przy realizacji projektu 
„Wszechstronnej nauki jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży” realizowanej już po raz siódmy.
W miejscu tym chcemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i radnym Gminy Muszyna, którzy wspierali realizację 
tego projektu na czele z Burmistrzem Panem dr Janem Golba. Ciągła współpraca ze szkołami zaowocowała bezproblemową 
realizacją projektu i daje nadzieję na kolejne lata. Dyrektorzy placówek oświatowych wykazali się dużym profesjonalizmem przy 
wspieraniu realizowanego projektu za co należą się im słowa uznania i podziękowania.

W kolejnych miesiącach klub nie realizował żadnych działań szkoleniowych głównie z powodu wprowadzonych w całym kraju 
obostrzeń.
W związku z tym faktem klub po rozmowach z Burmistrzem Gminy Muszyna i ajentem lodowiska podjął decyzje o nie 
aplikowaniu o realizację ww. projektu w roku 2021.

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

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

Zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia 
gimnastyczne, działalność profesjonalnych 
instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów
W ramach tego działania klub zorganizował 
projekt nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z gminy 
Muszyna.
Jednym z elementów organizowanego projektu 
wspieranego przez Ministerstwo Sportu jest 
obóz sportowy ukierunkowany na promocję 
sportów zimowych oraz zajęcia 
ogólnorozwojowe. Podczas zajęć dzieci 
doskonaliły umiejętności jazdy na łyżwach 
połączone z elementami hokeja na lodzie.

85.51 z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność klubów sportowych amatorskich lub 
zawodowych w tym klubów sportów zimowych, 
hokej na lodzie
W ramach tego działania klub nadzorował 
proces transferowy zawodników klubu do innych 
klubów w kraju i za granicą. Zadanie było 
konsekwencją zawieszenia faktycznego 
prowadzenia szkolenia w sekcji sportowej. Stan 
te wynika z faktu że część zawodników 
młodszych roczników kontynuuje szkolenie w 
nowoutworzonym klubie sportowym w naszym 
mieście. Starsi zawodnicy ze względu na niż 
demograficzny i problemy organizacyjne zostali 
wytransferowani do innych klubów sportowych.

93.12 z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 105 975,09 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 124 095,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 106 095,09 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 18 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 120,00 zł

2.4. Z innych źródeł 15 000,00 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 53,76 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

w 
tym:

0,00 zł

105 975,09 zł

0,00 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:

3 000,00 zł

120,00 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)

0,00 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 -19 477,60 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: 140 345,97 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

125 572,69 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

572,60 zł

14 200,68 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
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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

35 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

105 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

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

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 81 970,00 zł

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

81 970,00 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)  

195,17 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81 970,00 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 81 970,00 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)

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

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

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

3 600,00 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 105 975,09 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Maciej Jasnosz - Prezes
Grzegorz Kukulak - Wiceprezes
Wojciech Różana - Wiceprezes

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

2021-10-13

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 13


