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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-08-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina CZERNICHÓW

Powiat KRAKOWSKI

Ulica Nr domu 527 Nr lokalu 

Miejscowość WOŁOWICE Kod pocztowy 32-070 Poczta CZERNICHÓW Nr telefonu 698096332

Nr faksu 122702802 E-mail kontakt@piastwolowice.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-09-18

2014-04-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35135324100000 6. Numer KRS 0000131303

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST WOŁOWICE
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Szymon Budziaszek Prezes Klubu TAK

Hubert Owca Wiceprezes TAK

Jonasz Drewnicki Wiceprezes ds. 
młodzieży

TAK

Tomasz Giermek Wiceprezes ds. 
organizacyjnych

TAK

Rafał Tomczak Wiceprezes ds. 
pozostałych sekcji 
sportowych

TAK

Grzegorz Bębenek Sekretarz TAK

Małgorzata Królik Skarbnik TAK

Marek Boroń Koordynator do spraw 
sportowych

TAK

Jakub Kosek Członek ds. medialnych 
marketingowych

TAK

Damian Jasiołek Członek ds. medialnych 
marketingowych

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

Marian Tyrała Przewodniczący TAK

Grzegorz Bułat Członek TAK

Norbert Rydzyk Członek TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Klub LKS Piast Wołowice cieszy się pozytywnym wizerunkiem w lokalnym środowisku i jest 
wizytówką miejscowości Wołowice i Gminy Czernichów. 
17 lutego 2021r zmarł Prezes Klubu Grzegorz Boroń, w związku z tym dnia 20-03- 2021 r zostało 
zwołane Walne Zebranie Klubu. Podczas zebrania min: 
- wybrano nowy Zarząd Klubu
- wybrano nową Komisję Rewizyjną
- przyjęto nowy Statut Klubu min:
a) zmieniono nazwę klubu z LKS Piast Farmina na LKS Piast Wołowice
b) zmieniono adres Klubu z Wołowice 103 na Wołowice 527 
c) zmieniono sposób reprezentacji 
d) utworzono stronę internetową
W barwach klubu LKS Piast Wołowice trenują drużyny piłkarskie - Seniorzy - Młodziki - Orliki - Żaki - Skrzaty - od 
listopada 2021r. Akademia Przedszkolaka. Wszystkie drużyny piłkarskie odbywały regularne treningi. W okresie 
letnim na kompleksie boisk sportowych LKS Piast Wołowice i „Moje Boisko Orlik2012” w Wołowicach, w okresie 
zimowym 
na sali gimnastycznej ZPO w Wołowicach. Treningi odbywały się dwa lub trzy razy w tygodniu. 
Czas trwania treningu był uzależniony od grupy i tak dla młodzieżowych grup od godziny do 
półtorej godziny, dla Seniorów i grup mniej zaawansowanych dwa razy w tygodniu od półtorej 
godziny do dwóch godzin, zaś dla grup najmłodszych-w Akademii Przedszkolaka razy w tygodniu, 
do godziny. Tematy treningów obejmowały najważniejsze elementy związane ze szkoleniem takie 
jak motoryka, technika, taktyka. Każdy z elementów wprowadzany był w treningach w zakresie 
adekwatnym do grupy wiekowej oraz zaawansowania zawodników. W grupach najmłodszych 
kładziono akcent na wspaniałą zabawę i naukę współpracy w grupie. 
Drużyny młodzieżowe LKS Piast Wołowice uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez 
Małopolski Związek Piłki Nożnej. Na wiosnę drużyny brały udział w sparingach. Od kwietnia 
Młodziki rozpoczęły zmagania ligowe. W rundzie wiosennej Młodziki występowały w 4 lidze 
grupa 13. Po sezonie wiosennym wywalczyli awans do 3 ligi grupa 4. Na wiosnę zmagania także 
rozpoczęły pozostałe drużyny młodzieżowe Piasta. W maju na naszym obiekcie zorganizowany 
został turniej towarzyski a w czerwcu i w październiku Orliki brały udział w turniejach 
rozgrywanych na boisku w Jeziorzanach. Żaki rozegrały kilka turniejów, które były 
zorganizowanych przez MZPN. Drużyna Skrzatów rywalizowała min z rówieśnikami z akademii 
piłkarskiej Kaszowianka oraz rozegrały kilka gier kontrolnych z okolicznymi drużynami. 
Podczas wakacji na naszym obiekcie zorganizowane zostały piłkarskie wakacje. Oferta skierowana 
była do wszystkich dzieci urodzonych od 2008 do 2016 roku. Podczas zajęć dzieci miały 
zapewnione treningi piłkarskie, gry i zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe i konkursy. Projekt miał 
za zadanie zorganizowanie czasu wolnego u dzieci, poprawę kondycji fizycznej i popularyzację gry 
w piłkę nożną na terenie Gminy Czernichów. 
Od listopada 2021r. klub przygotował i wystartował z nowym projektem „Z Przedszkola na 
Boisko…” Oferta jest skierowana dla dziewczynek i chłopców z roczników 2017-2018. 
Drużyna LKS Piast Wołowice uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez Małopolski 
Związek Piłki Nożnej. Trenerem jest mgr Mirosław Gaweł nr licencji 289/2010. Runda wiosenna w 
2021 r dla Seniorów rozpoczęła się w kwietniu. Z racji ograniczeń związanych z pandemią drużyna 
nie miała możliwości w pełni przygotować się do sezonu. Piast rozegrał cztery mecze sparingowe. 
Na wiosnę Seniorzy kontynuowali rywalizację w krakowskiej lidze okręgowej. Na koniec rundy 
wiosennej niestety po wielu latach gry w krakowskiej okręgówce drużyna Seniorów spadła do A 
klasy. Po przerwie wakacyjnej Seniorzy rozpoczęli rozgrywki w krakowskiej A-klasie. W pierwszej
rundzie sezonu 2021/2022 LKS Piast Wołowice zdobył 36 punktów. Pierwszy sezon w A klasie, 
Piast kończy na pierwszym miejscu w tabeli i rozpoczyna skuteczną walkę o ponowny awans do 
ligi okręgowej. 
W lipcu LKS Piast Wołowice był współorganizatorem Letniego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o 
Puchar Wójta Gminy Czernichów. Drużyna Seniorów zdobyła trzecie miejsce. 
Seniorzy brali także udział w Pucharze Polski na szczeblu krakowskim, gdzie doszli do trzeciej 
rundy rozgrywek. 
LKS Piast Wołowice to nie tylko treningi w zespole. Klub oferuje także zajęcia indywidualne dla 
zawodników każdej kategorii wiekowej. Klub prowadzi także zajęcia fitness i jogi pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorek. 
Klub Sportowy LKS Piast Wołowice nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2021 r nie 
zatrudniał żadnych osób na umowę o pracę , nie wypłacał wynagrodzeń z tego tytułu, również 
członkom Zarządu. Utrzymuje się z dotacji z budżetu Gminy Czernichów, składek członkowskich i 
darowizn.
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wszystkie drużyny piłkarskie LKS Piast Wołowice 
odbywają regularne treningi. Treningi odbywają się dwa 
lub trzy razy w tygodniu. Tematy treningów obejmują 
najważniejsze elementy związane ze szkoleniem takie 
jak motoryka, technika, taktyka. Każdy z elementów 
wprowadzany jest w treningach w zakresie adekwatnym 
do grupy wiekowej oraz zaawansowania zawodników. 
W grupach najmłodszych kładziono akcent na wspaniałą 
zabawę i naukę współpracy w grupie. Drużyny LKS Piast 
Wołowice uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych 
przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.LKS Piast 
Wołowice to nie tylko treningi w zespole. Klub oferuje 
także zajęcia indywidualne dla zawodników każdej 
kategorii wiekowej. Klub prowadzi także zajęcia fitness i 
jogi pod okiem wykwalifikowanych instruktorek. W 
budynku szatni klubowej znajduje się w pełni 
wyposażona siłownia, gdzie mogą ćwiczyć zawodnicy i 
mieszkańcy.

0,00 zł

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

200

0
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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) 37 020,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 020,00 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) 0,00 zł

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

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)

48 216,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 48 216,70 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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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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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. 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

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -11 196,70 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 - 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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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

120 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 
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)

0 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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
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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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

SZYMON BUDZIASZEK
MAŁGORZATA KRÓLIK Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-08-10

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