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• 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 ZARZECZE Nr domu 124 A Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-134 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-636-94-33

Nr faksu E-mail sekretariat@bronowianka.pl Strona www http://www.bronowianka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-05-28

2016-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00127454400000 6. Numer KRS 0000013511

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

Kazimierz Skrzypek Prezes TAK

Marek Kaczor Wiceprezes 
ds.organizacyjnych, I 
Zastępca Prezesa

TAK

Magdalena Świerta-Namysł Wiceprezes ds. 
sportowych

TAK

Bogusław Łacina Skarbnik TAK

Jerzy Skrzypek Sekretarz TAK

Leszek Idzikowski Członek Zarządu TAK

Tomasz Kwaśniewski Członek Zarządu TAK

Sławomir Duniec Członek Zarządu TAK

Artur Lewandowski Członek Zarządu TAK

KLUB SPORTOWY "BRONOWIANKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Klubu jest propagowanie, organizowanie i stwarzanie 
odpowiednich warunków do rozwoju sportu wyczynowego i masowego, 
kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży w wymiarze profesjonalnym i amatorskim, w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych wśród swoich członków oraz 
ogółu społeczeństwa. Realizuje zadania określone w art.4 ust. 1 pkt 
2,3,4,6,7,10,13,14,17,19,26,27,30,32 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Klub zakłada i prowadzi sekcje sportowe, w tym sekcje dla osób 
niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia sportowe, a w szczególności: 
treningi, obozy sportowe i szkoleniowe, wykłady, dyskusje i spotkania. 
Rozwija sport masowy i organizuje życie towarzyskie wśród swoich 
członków. Współpracując z placówkami oświatowymi i organizacjami 
społecznymi współtworząc klasy sportowe, w tym także ponosząc koszty 
na nauczanie, wychowanie i naukę.
Przeprowadza zawody i inne imprezy sportowe oraz bierze udział w 
imprezach innych organizacji.
Zapewnia warunki do uprawiania sportu w postaci: funduszów, kadry 
trenersko-instruktorskiej, sprzętu sportowego i infrastruktury sportowej. 
Utrzymuje i zarządza obiektami sportowymi które udostępnia na rzecz 
społeczności lokalnej.
Wypłaca stypendia oraz wynagrodzenia za wyczyn sportowy. Organizuje 
rehabilitację dla kontuzjowanych zawodników. Swoje cele realizuje w 
ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Klub stwarza i propaguje bardzo dobre warunki do rozwoju sportu 
wyczynowego, masowego oraz kultury fizycznej, posiada bardzo dobre 
zaplecze do rozwijania i propagowania sportu. Dysponuje boiskami do piłki 
nożnej: dwa boiska pełnowymiarowe z nawierzchnią naturalną, jedno 
boisko z nawierzchnią sztuczną typu "Orlik", zadaszonymi halami: duża 
hala sportowa pełnowymiarowa do gier zespołowych (piłka nożna, piłka 
ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, futstal), mała hala specjalistyczna 
do tenisa stołowego oraz do gry w piłkę siatkową i koszykową. Zawodnicy 
mają również do dyspozycji basen, gabinet fizjoterapii oraz w razie 
potrzeby Klub dysponuje miejscami noclegowymi w internacie 
sportowym.

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

Bogusław Szlachta Członek TAK

Krzysztof Szymanek Przewodniczący TAK

Zbigniew Repetowski Członek 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. 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

1000

12

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży oraz seniorów w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka nożna chłopców i dziewcząt oraz 
piłka siatkowa dziewcząt.
W tenisie stołowym trenuje 45 zawodniczek i 68 zawodników. 
W dyscyplinie piłka nożna trenują: seniorzy, juniorzy starsi, młodsi, trampkarze, młodzicy, orlicy, żacy, skrzaty oraz dziewczęta: 
seniorki i juniorki.
W dyscyplinie piłka siatkowa trenują dziewczęta: juniorki oraz kadetki.
W Klubie działają grupy rekreacyjne w dyscyplinie tenis stołowy, piłka siatkowa dla dzieci, osób dorosłych, seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych.
Zawodnicy Klubu uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym m.in. przez Polski i Krakowski Związek Tenisa 
Stołowego, Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz Małopolski Związek Piłki Siatkowej. Klub jest organizatorem licznych imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Krakowa i okolic. W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są 
obozy: zimowy i letni oraz organizowana jest półkolonia  w ferie zimowe i wakacje. Klub zatrudnia fachową kadrę trenerską. 
Zawodnikom spoza Krakowa Klub zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz indywidualne nauczanie. Klub współpracuje z 
okolicznymi szkołami w celu pozyskania zawodników jak i zainteresowania dyscyplinami sportu proponowanymi przez Klub.
W roku 2020 działalność Klubu była utrudniona z powodu pandemii Covid 19. Zajęcia sportowe były prowadzone z 
przestrzeganiem wszelkich obostrzeń związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się pandemii Covid 19.

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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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie szkolenia sportowego 
dzieci, młodzieży i seniorów w dyscyplinach: 
tenis stołowy, piłka nożna dziewcząt i chłopców, 
piłka siatkowa dziewcząt. W tenisie stołowym 
nasze drużyny brały udział w rozgrywkach I,II ligi 
kobiet, II,III,IV,V ligi męskiej. W piłce nożnej 
drużyny  startowały w ligach: klasa okręgowa 
męska V liga, I liga juniorów młodszych, w  
rozgrywkach wewnętrznych: orliki, żaki, skrzaty,  
IV liga kobiet, Centralna Liga Juniorek PZPN.
W piłce siatkowej kobiet nasza drużyna grała w I 
lidze krakowskiej seniorek oraz I lidze TKKF 
juniorek i kadetek.
W punktacji MSiT w ramach systemu 
młodzieżowego za 2020 rok Klub zdobył  łącznie 
208,78 pkt z tego tenis stołowy 161,66,  piłka 
nożna kobiet 47,12 pkt.
Zawodniczka tenisa stołowego Iwona Sztwiertnia 
na ME w Ostrawie w 2019 zdobyła brązowy 
medal w grze podwójnej, a na MP juniorów w 
Gliwicach zdobyła srebrny medal. Nasza 
najlepsza zawodniczka w tenisie stołowym 
Karolina Pęk aktualna medalistka złota i brązowa 
igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro 
zakwalifikowała się do udziału w paraolimpiadzie 
w Tokio w 2021 roku.
Na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym 
Klub wywalczył łącznie 7 medali co w końcowej 
punktacji  klubowej MSiT na OOM KS 
Bronowianka zajęła 1 miejsce w Polsce.
Zawodniczki piłki nożnej zdobyły Puchar Polski 
na szczeblu Małopolski.

93,12.Z 2 900,20 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Klub organizuje obozy sportowe dla 
zawodników piłki nożnej. W 2020 roku ze 
względu na pandemię COVID-19 
zorganizowany był tylko obóz zimowy w 
dniach 02.02-08.02.2020 roku w 
miejscowości Mrągowo. Na obóz wyjechało 
50 zawodników piłki nożnej. Zawodnicy na 
obóz wyjechali z wykwalifikowaną kadrą 
trenerów i opiekunów. Uczestnicy obozu 
mają w każdym dniu 2 treningi oraz zajęcia 
teoretyczne o tematyce piłki nożnej. Celem 
obozu sportowego jest wypoczynek oraz 
podnoszenie kondycji zawodników i 
upowszechnianie zasad fair play w sporcie.  
Na koniec obozu zawodnicy dostają 
dyplomy oraz nagrody.
Na obiektach Klubu w ferie zimowe oraz 
wakacje organizowana jest półkolonia dla 
zawodników piłki nożnej oraz tenisa 
stołowego w godzinach od 8 do 16. Na 
półkolonię w ferie zimowe uczęszczało 27 
dzieci. Dzieci miały zapewnioną fachową 
opiekę wykwalifikowanej kadry opiekunów i 
trenerów, posiłki i dobrą zabawę poprzez 
sport. Dzień na półkolonii to 2 treningi 
sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe, 
wyjście na basen oraz zajęcia relaksacyjne. 
Po przez organizację półkolonii opartej na 
zajęciach sportowych Klub zachęca do 
aktywnego spędzania czasu, 
rozpowszechniania sportu i zdrowego stylu 
życia. Mimo trwającej pandemii również w 
wakacje została zorganizowana półkolonia 
w której uczestniczyło 89 dzieci. Zachowane 
były wszelkie zalecenia związane z 
obostrzeniami dotyczącymi pandemii 
COVID 19.

85.51.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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2 900,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 260 288,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 424 744,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 579 798,37 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 119 566,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 642 906,32 zł

d) przychody finansowe 1,37 zł

e) pozostałe przychody 82 471,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 879 966,32 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Klub prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową działalność do działalności pożytku 
publicznego, a uzyskany z tej działalności dochód przeznaczony jest na realizację celów 
statutowych i nie może być dzielony pomiędzy członków Klubu. Działalność gospodarcza 
prowadzona jest w zakresie wynajmu obiektów sportowych. Klub swoje obiekty sportowe 
wynajmuje innym klubom sportowym jak i okolicznym firmom. Pracownicy większości z tych 
firm korzystają z obiektów Klubu systematycznie od wielu lat. Wiele firm korzysta również z 
wynajmu obiektów okazjonalnie organizując pikniki, zawody sportowe dla pracowników i ich 
rodzin. Bardzo ważnym odbiorcą naszych usług w zakresie wynajmu jest Uniwersytet 
Jagielloński, który wynajmuje hale sportowe dla studentów i swoich pracowników. W roku 
2020 wynajem obiektów został w znacznym stopniu ograniczony przez trwającą pandemię 
Covid 19 co przełożyło się na znaczne ograniczenie dochodów z tego tytułu które są 
niezbędne aby Klub mógł funkcjonować i mieć środki na swoją działalność.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

15 000,00 zł

245 288,00 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
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2.4. Z innych źródeł 281 589,64 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 2 900,20 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: 1 477 306,61 zł 2 900,20 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

735 273,73 zł 2 900,20 zł

114 536,59 zł 0,00 zł

377 582,95 zł

6 226,38 zł

226 231,95 zł

17 455,01 zł 0,00 zł

1 Zakup sprzętu sportowego 899,98 zł

2 Wyżywienie na zawodach 1 706,29 zł

3 Zabezpieczenie medyczne na zawodach 293,93 zł

1 Zakup piłeczek tenisowych 66,00 zł

2 Getry dla drużyny piłki nożnej 33,98 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

214 660,00 zł

22 400,00 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)

642 906,32 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 -155 475,36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 030,21 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 241 641,98 zł

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)

11 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)

9,30 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 265 323,37 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

63 782,82 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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53 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

206 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 612 676,92 zł

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

501 434,38 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 

111 242,54 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)  

2 700,69 zł

9 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

9 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

289 395,81 zł

289 395,81 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 323 281,11 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25 123,47 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 476 310,91 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)

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

1 Wsparcie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
tenisie stołowym, piłce nożnej, 
piłce siatkowej.

Urząd Miasta Krakowa 55 000,00 zł

2 Najlepsza Bronowianka Szkolenie dzieci i młodzieży w 
tenisie stołowym i piłce nożnej 
dziewcząt.

Urząd Miasta Krakowa 30 000,00 zł

3 Bronowianka 2020 Szkolenie dzieci i młodzieży w 
zakresie tenisa stołowego i piłki 
nożnej dziewcząt. Szkolenie 
reprezentantów województwa 
małopolskiego z Klubu 
Bronowianka.

Urząd Marszałkowski 22 788,00 zł

4 Zajęcia sportowe w czasie 
epidemii Covid 19

Zajęcia sportowe w zakresie 
piłki nożnej chłopców

Urząd Miasta Krakowa 10 000,00 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

4 697,00 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Kazimierz Skrzypek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Propagowanie tenisa stołowego po przez organizację zajęć w 
zakresie szkolenia w tenisie stołowym w krakowskich szkołach 
dla dzieci i młodzieży.

Urząd Miasta Krakowa 102 500,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie. 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie. 1

3 Kuratorium Oświaty w Krakowie. 1

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

1 Program Klub. Szkolenie dzieci i młodzieży do 
lat 18 w tenisie stołowym i piłce 
nożnej chłopców.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 15 000,00 zł
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