
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat M.KRAKÓW

Ulica PĘDZICHÓW Nr domu 11 Nr lokalu 10 A

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-152 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kw@kw.krakow.pl Strona www www.kw.krakow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00126372400000 6. Numer KRS 0000022732

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

Tadeusz Kuchno Prezes TAK

Małgorzata Kozak Wiceprezes TAK

Bartłomiej Klimas Wiceprezes TAK

Bogumił Pawlak Sekretarz TAK

Izabela Jagiełło Skarbnik TAK

Michał Semow Członek Zarządu TAK

Marta Ziembla Członek Zarządu TAK

Dariusz Finster Członek Zarządu TAK

Paweł Ramatowski Członek Zarządu TAK

Michał Kowalski Członek Zarządu TAK

KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej 
(wspinaczki, taternictwa jaskiniowego i narciarstwa wysokogórskiego).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną.
2. Ułatwianie, popieranie i organizowanie działalności alpinistycznej w 
kraju i za granicą, w szczególności działalności szkoleniowej, sportowej, 
treningowej.
3. Popieranie i ułatwianie wyjazdów i wypraw alpinistycznych z 
zachowaniem obowiązujących przepisów.
4. Propagowanie i popularyzowanie alpinizmu.
5. Organizowanie kursów i zawodów sportowych z zachowaniem 
obowiązujących przepisów.
6. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Klubu.
7. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i 
zagranicznymi.
8. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji 
statutowych celów i zadań Klubu, z zachowaniem obowiązujących 
przepisów i praw.
9. Organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań, odczytów, itp.
10. Organizowanie i udzielanie pomocy społecznej osobom działającym w 
alpinizmie i ich bliskim.

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

Szymon Michlowicz Przewodniczący TAK

Tomasz Szewczyk Wiceprzewodniczący TAK

Sebastian Kulczycki Sekretarz TAK

Aleksandra Tyrna Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Ćwiąkała Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

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)

Ochrona przyrody, ochrona krajobrazu, opieka nad rejonami wspinaczkowymi.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zbiórka funduszy i wypłata zasiłków w ramach pomocy społecznej dla ofiar wypadków górskich i ich 
bliskich.
Sprzątanie rejonów wspinaczkowych Krakowa i okolic oraz budowa infrastruktury wspinaczkowej.
Organizacja, wypraw eksploracyjnych i poznawczych do jaskiń w Polsce i na świecie, 
Organizacja kursów wspinaczki skalnej, taternickich letnich i zimowych, taternictwa jaskiniowego, 
wspinaczki lodowej i zimowych kursów turystyki wysokogórskiej, 
Organizacja doszkalań z zakresu technik alpinistycznych, jaskiniowych i narciarskich,
Pomoc w organizacji wyjazdów wspinaczkowych, jaskiniowych i narciarskich mających na celu 
integrację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między zaawansowanymi a początkującymi alpinistami, 
Organizacja najstarszych w Polsce zawodów w narciarstwie wysokogórskim – XXIX Memoriału Jana 
Strzeleckiego,
Organizowacja pokazów wspinaczkowych, prelekcji, prezentacji sprzętowych, zawodów oraz wstępnych 
szkoleń drytoolowych podczas 7. Krakowskiego Mityngu Drytoolowego na krakowski Zakrzówku - 
TryTool 2017,
Organizacja zespołowych zawodów wspinaczkowych w Dolinie Kobylańskiej pod nazwą VIII Memoriał 
Andrzeja Skwirczyńskiego,
Organizacja pokazów slajdów i filmów z wypraw alpinistycznych, jaskiniowych i narciarskich 
połączonych z prelekcjami i spotkaniami z ich uczestnikami,
Organizacja regularnych spotkań dla taterników seniorów.
Popularyzacja alpinizmu na 15. Krakowskim Festiwalu Górskim.
Publikacje sprawozdań z wypraw w popularnych i branżowych mediach elektronicznych i drukowanych 
w Polsce i za granicą.

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalość klubów 
sportowych. 
Organizacja i 
przeprowadzenie: 
wypraw 
eksploracyjnych i 
poznawczych do jaskiń 
zarówno w Polsce jak i 
na świecie; różnego 
rodzaju doszkalań z 
dziedziny technik 
alpinistycznych i 
jaskiniowych; wyjazdów 
wspinaczkowych 
letnich i zimowych 
mających na celu 
stymulację przepływu 
wiedzy między 
doświadczonymi 
alpinistami, a 
początkującymi 
wspinaczami oraz 
wymianę doświadczeń i 
wzmacnianie integracji 
środowiska; pokazów 
slajdów i filmów z 
wypraw 
alpinistycznych, 
jaskiniowych i 
narciarskich 
połączonych z 
prelekcjami i 
spotkaniami z ich 
uczestnikami.

93.12.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. 
Zbiórka funduszy i 
środków oraz wypłata 
zasiłków w ramach 
pomocy społecznej dla 
ofiar wypadków 
górskich i ich bliskich 
mająca na celu pomoc 
ludziom gór i ich 
rodzinom, którzy 
znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji 
życiowej będącej 
następstwem 
nieszczęśliwego 
wypadku, w wyniku 
którego nastąpiło 
kalectwo lub potrzeba 
długotrwałego leczenia 
i rehabilitacji, lub 
zgonu, które nastąpiły 
podczas prowadzenia 
działalności górskiej.

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie kursów i 
szkoleń alpinistycznych. 
Organizacja i 
przeprowadzenie 
szerokiej gamy kursów: 
kursów wspinaczki 
skalnej, taternickich 
letnich i zimowych, 
taternictwa 
jaskiniowego, 
wspinaczki lodowej i 
zimowych kursów 
turystyki 
wysokogórskiej I i II 
stopnia. Zajęcia na 
kursach 
organizowanych przez 
Klub Wysokogórski 
Kraków prowadzone są 
przez licencjonowanych 
instruktorów Polskiego 
Związku Alpinizmu oraz 
Ratownicy 
Tatrzańskiego 
Ochotniczego 
Pogotowia 
Ratunkowego i 
Przewodnicy tatrzańscy 
według programów 
Polskiego Związku 
Alpinizmu.

93.12.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie 
zawodów 
alpinistycznych. 
Organizacja i 
przeprowadzenie: 
najstarszych w naszym 
kraju zawodów w 
narciarstwie 
wysokogórskim 
rozgrywanych na 
terenie Polskich Tatr – 
XXIX Memoriału Jana 
Strzeleckiego; pokazów 
wspinaczkowych, 
prelekcji, prezentacji 
sprzętowych, zawodów 
oraz wstępnych szkoleń 
drytoolowych podczas 
7. Krakowskiego 
mityngu drytoolowego 
odbywającego się na 
krakowskim Zakrzówku 
- TryTool 2017; 
zawodów 
wspinaczkowych w 
Dolinkach 
Podkrakowskich – VIII 
Memoriału Andrzeja 
Skwirczyńskiego

85.51.Z

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

73.11.Z Działalność agencji reklamowych. Klub 
Wysokogórski Kraków w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej przeprowadza 
działania promocyjne w związku z 
organizowanymi przez siebie imprezami 
otwartymi (zawody, mityngi, memoriały). 
Działania te polegają m.in. na wykonywaniu 
materiałów promocyjnych m.in. banerów, 
koszulek, materiałów drukowanych (np. ulotek, 
plakatów), zamieszczaniu materiałów 
promocyjnych (materiałów graficznych, tekstów 
promocyjnych) w mediach popularnych jak 
również specjalistycznych.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 233,449.43 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 74,645.12 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 140,468.62 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 17,549.71 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 785.98 zł

0.00 zł

0.00 zł

13,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 66,658.42 zł

41,631.85 zł

18,026.57 zł

7,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 145,804.31 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 6,637.40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,070.20 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,986.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 13,000.00 zł

Druk: MPiPS 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 56,853.16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -30,507.99 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 11,525.83 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 208,728.46 zł 1,070.20 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

17,791.96 zł 1,070.20 zł

170,976.61 zł 0.00 zł

6,023.88 zł

134.64 zł

13,468.02 zł

333.35 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

1 Jaskiniowa wyprawa eksploracyjna w masywie alpejskim Kitz 636.70 zł

2 Pomoc społeczna dla podopiecznej fundacji Mimo Wszystko 366.50 zł

3 Darowizna na cele statutowe fundacji "Taterniczek" 67.00 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 11,525.83 zł

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 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

528.00 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)

170.00 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

150.00 osób

20.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 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 21,583.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 21,583.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1,798.58 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 (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)

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

1 Ogólnopolskie Zawody w 
Narciarstwie Wysokogórskim 
– XXIX Memoriał Jana 
Strzeleckiego

„Małopolska na sportowo” - 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Województwo Małopolskie 13,000.00 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

2,440.00 zł

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

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 (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

Tadeusz Kuchno Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Taterniczek

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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