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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina SKOCZÓW

Powiat CIESZYŃSKI

Ulica BIELSKA Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość SKOCZÓW Kod pocztowy 43-430 Poczta SKOCZÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail baza@anfa.pl Strona www www.wisla.skoczow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-12-15

2015-01-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24108759500000 6. Numer KRS 0000319668

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

Andrzej Fajer prezes TAK

Sonia Gustowska sekretarz TAK

Urszula Zdebska skarbnik TAK

Leszek Czakon członek zarządu TAK

Maciej Gustowski 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

Daria Pokomeda przedownicząca TAK

Klaudia Bogacka członek TAK

Dominika Dudek członek TAK

KOBIECY KLUB SPORTOWY "WISŁA" W SKOCZOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. ROZWÓJ RÓZNYCH DZIEDZIN SPORTU - PRIORYTETOWO PIŁKI NOZNEJ I BADMINTONA WŚRÓD 
MŁODZIEŻY ORAZ STAŁE PODNOSZENIE ICH POZIOMU, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ 
POPRZEZ PROWADZENIE DRUŻYNY PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ (FUTSAL) I W ROGRYWKACH NA TRAWIE.
2. UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU UWZGLĘDNIAJĄC ZAJĘCIA 
ZDROWOTNE PROWADZĄC REGULARNE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Z PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE 
REGULARNYCH TRENINGÓW Z PROFESJONALNYM TRENEREM NA HALI I BOISKU TRAWIASTYM
3. ORGANIZOWANIE MASOWYCH IMPREZ REKREACYJNYCH ORAZ TURYSTYCZNYCH, ROZGRYWANIE
TURNIEJÓW PIŁKARSKICH I RAJDÓW PIESZYCH ORAZ OBOZÓW PIŁKARSKICH GDZIE TRENINGI 
POŁĄCZONE SĄ Z WYPOCZYNKIEM
4. CZYNNY UDZIAŁ W ZYCIU KULTURALNYM, GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM ORAZ PODNOSZENIE 
POZIOMU KULTURALNEGO I SPORTOWEGO MIESZKAŃCÓW GMINY SKOCZÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
MŁODZIEŻY POPRZEZ ORGANIZOWANIE OTWARTYCH TURNIEJÓW RÓWNIEŻ DLA MŁODZIEŻY NIE 
UCZESTNICZĄCEJ REGULARNIE W DZIALANOŚCI KLUBU, ABY MOGŁA ONA POZNAĆ OFERTĘ I 
MOŻLIWOŚCI UCZESTNIECZENIA W KLUBIE I ROZWNIĘCIA WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I UMIEJĘTNOŚCI
5. WYPOWIADANIE SIE W SPRAWACH PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH SPRAW MŁODZIEŻY ORAZ SPORTU 
GŁÓWNIE NA FORUM GMINY W KONTAKCIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ PROWADZĄC ROZMOWY Z MŁODZIEŻĄ I 
RODZICAMI WYSŁUCHUJĄC ICH OCZEKIWAŃ I POTRZEB. PONADTO WSPÓŁPRACUJEMY ZE SZKOŁAMI I 
NAUCZYCIELAMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO EFEKTU TRANSGRANICZNEGO POPRZEZ SZEROKĄ WSPÓŁPRACĘ Z KLUBAMI 
SPORTOWYMI Z CZECH I SŁOWACJI ORAZ ORGANIZOWANIE TURNIEJÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA 
KTÓRE ZAPRASZANI SĄ GOŚCIE Z INNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

102

0
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

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

Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w 
rozgrywkach ligowych i regularne treningi, które 
podnoszą kwalifikacje i zdolności motoryczne 
zawodników przyczyniając się do osiągania coraz 
lepszych wyników w wyżej wymienionych rozgrywkach. 
Oprócz rozgrywek ligowych rozgrywane są turnieje 
towarzyskie z innymi drużynami z Polski na miejscu jak i 
na wyjeździe, co pozwala lepiej poznać techniki i 
zwyczaje zawodników innych drużyn piłkarskich, dzięki 
czemu nasi zawodnicy osiągają wyższy poziom 
umiejętności gry w piłkę nożną.

3 916,40 zł

2 ochrona i promocja zdrowia Organizowanie aktywnej formy wypoczynku tj. 
treningów, zawodów na hali, na boisku trawiastych w 
naszej Gminie oraz na wyjazdach. Ponadto 
organizowane są obozy sportowe, gdzie młodzież 
grająca w klubie może dbać o swoją kondycję oraz 
zdrowię przez zorganizowane zajęcia (ćwiczenia, 
gimnastyka, pływanie) odpowiednio dozowane pod 
okiem trenerów. Prezentowane są prelekcje promujące 
zdrowy tryb życia i aktywne formy wypoczynku nie tylko 
związane z piłką nożną. Młodzieży starszej zalecane są 
ćwiczenia na siłowni, co powoduje wyrobienie większej 
wytrzymałości mięśniowej i podnosi ogólną teżyznę 
fizyczną, co jest korzystne dla zdrowia, ale również czyni 
danego zawodnika o wiele skuteczniejszym na boisku.

0,00 zł

3 działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Transgraniczna współpraca między klubami sportowymi 
z Czech i Słowacji polegająca na organizowaniu 
wspólnych treningów oraz meczy towarzyskich zarówno 
na naszym boisku jak i u naszych partnerów. Dodatkowo 
podczas spotkań prowadzone są rozmowy podczas 
których wymieniamy się doświadczeniami w 
prowadzeniu klubów sportowych i rozgrywek w piłkę 
nożną w naszych krajach. Służy to również zbliżeniu ludzi 
i poznaniu kultury naszych sąsiadów. Efektem finalnym 
współpracy są wspólnie organizowane turnieje 
międzynarodowe, na które zapraszamy również inne 
kluby z dalszych rejonów Polski.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 71 375,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 075,70 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 34 300,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 916,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 916,40 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

70 681,44 zł

0,00 zł

0,00 zł

263,07 zł

0,00 zł

1 Szkolenie młodzieży w piłce nożnej. 3 916,40 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 34 300,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 70 944,51 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 431,19 zł
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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.

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

102 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

6 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 000,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

1 400,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 400,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

-

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Fajer Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-12
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