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SPRAWOZDANIE 

MERYTORYCZNE I FIANSOWE 

TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU TKKF ZA ROK 2011 

KRS 0000067081 

 

Dane Toruńskiego Związku TKKF 

Siedziba: ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń 

Data rejestracji w KRS 28.11.2001 NR KRS 0000067081 

Nr Regon 000756330 

 

Organem zarządzającym jest zarząd, w którego skład wchodzą: 

1. Kowalski Ryszard  –  Prezes Zarządu 
2. Rosiński Lesław   –  Wiceprezes 
3. Chojnowski Janusz   –  Sekretarz 
4. Wichrowska Jadwiga  –  Skarbnik 
5. Kujawa Ewa   –  Członek Zarządu 
6. Bochenek Jarosław  –  Członek Zarządu 
7. Kędzierska Ewa   –  Członek Zarządu  
8. Klein Stanisław   –  Członek Zarządu 
9. Kniazielski Józef  –  Członek Zarządu 
10. Spychalski Tadeusz   –  Członek Zarządu 
11. Sieracki Zdzisław   –  Członek Zarządu 
12. Gościniak Leszek   –  Członek Zarządu 
13. Romanowski Jan   –  Członek Zarządu 

 

Określenie celów statutowych TZTKKF 

Celem Toruńskiego Związku TKKF jest: 

1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej (sportu 
wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej. 

2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, 
a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci. 

3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej (sportu dla 
wszystkich) i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 

4. Podtrzymywanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych u członków zwyczajnych Związku 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, 
kulturowej i obywatelskiej. 

5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

6. Promowanie i organizacja wolontariatu. 

7. Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej 
(sportu dla wszystkich), profilaktyki i promocji zdrowia. 
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8. Wspomaganie procesu poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez wykorzystywanie 
walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

 

Toruński Związek TKKF stosuje następujące środki działania: 

 
1. Współdziała w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej 

i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych 
warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku, inicjuje nowe formy działalności 
programowej i organizacji Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

2. Organizuje zloty, festyny, konkursy oraz inne masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. 

3. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym 
i kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków. 

4. Propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także 
innych form aktywnego wypoczynku. 

5. Udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych, 
współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją. 

6. Prowadzi działalność wydawniczą własną, współpracuje ze szkołami wyższymi i placówkami 
naukowo-badawczymi oraz popiera prace naukowo-badawcze w zakresie edukacji, sportu, 
sportu osób niepełnosprawnych, sportu dla wszystkich, zdrowia i ekologii. 

7. Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji 
i instytucji. 

8. Prowadzi doradztwo personalne w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

9. Organizuje konferencje i seminaria odnoszące się do spraw stanowiących domenę działań 
Związku. 

10. Organizuje i prowadzi kursy w celu szkolenia i dokształcania instruktorów, trenerów, 
organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb sportu, sportu osób 
niepełnosprawnych, rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) w różnych środowiskach. 

11. Organizuje i prowadzi ośrodki rekreacji fizycznej, szkoleniowo-rekreacyjne, metodyczno-
szkoleniowe, wypoczynkowe oraz różnorodne formy obozownictwa, w tym obozy: sportowo-
rekreacyjne, profilaktyczno-usprawniające, sportowe – dla dorosłych, dzieci, młodzieży 
i rodzin. 

12. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, rozwija działalność 
w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji. 

13. Współpracuje z zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej. 

14. Koordynuje działalność zrzeszonych członków kształtując wspólne kierunki działania. 

15. Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji 
i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery 
zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych. 

16. Prowadzi działalność statutową we własnym zakresie i poprzez udział w innych 
przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych. 
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17. Współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami 
zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie kultury 
fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego 
osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania patologiom. 

 

Toruński Związek TKKF realizuje cele statutowe oraz prowadzi działalność pożytku 
publicznego na rzecz ogółu społeczności z uwzględnieniem podejmowania także szczególnych 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Opis głównych działań strategicznych TZTKKF 

 

1) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Toruński Związek TKKF zrzesza 8 ognisk, które łącznie zrzeszają 299 członków. Poza 

imprezami, które TZTKKF organizuje, sprawuje również nadzór i współpracuje w zakresie 

organizacji imprez na terenie miasta i województwa Kujawsko-pomorskiego. 

Zorganizowano 91 imprez, w których uczestniczyło 236.077 osób. 

 Na mocy porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Związkiem TKKF Toruński Związek TKKF 

współpracuje ze wszystkimi Zarządami Miejskimi i Ogniskami TKKF na terenie 

województwa. 

 TZTKKF w 2011 roku odbył 4 posiedzenia Zarządu. W 2011 odbył się Nadzwyczajny Zjazd 

Delegatów dotyczący zmian w Statucie Związku. 

2) DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 

Działalność TZTKKF w 2011 roku skupiała się na następujących kierunkach: 

- propagowanie sportu rodzinnego jako promocji zdrowia 

- integrowaniu środowisk społecznych poprzez sport i rekreację 

- propagowaniu zdrowego stylu życia w oparciu o  działania sportowo-rekreacyjne 

- szkoleniu i doskonaleniu kadr poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

- promocji sportu dla osób III wieku i z nadwagą 

- wsparcia innych organizacji, stowarzyszeń i osób zajmujących się rekreacją fizyczną 

Działania TZTKKF skupione były na miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich kampaniach 
propagujących aktywność ruchową jako promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. 

W/w cele określone w programie TZTKKF realizowane były poprzez następujące środki 
działania: 

- współpraca z samorządem gminnym, miejskim i wojewódzkim w realizacji programu 
upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, 

- organizację różnego rodzaju zespołów o charakterze sportowo – rekreacyjnym, 

- udzielanie informacji o działalności swojej i ogniw organizacyjnych, 

- organizacji ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych  

- prowadzenie działalności wydawniczej w/z promocji zdrowia, 
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- organizacja i prowadzenie kursów, seminariów i konferencji dla potrzeb rekreacji 
ruchowej i sportu. 

Wszystkie w/w cele programowe zostały zrealizowane. 

3) DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA – ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W 2011 zorganizowaliśmy 23 kursy w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Były to kursy instruktorów rekreacji ruchowej – 18 kursów oraz instruktorów sportu – 
5 kursów. Ogółem przeszkolono 384 osoby. 

Działalność szkoleniowa prowadzona była przez TZTKKF na podstawie decyzji Ministra 
Sportu i Turystyki NR DKDZ-450/29301/2009/Mas.105311 i DKDZ-
450/19001/MaS/13239.  

W 2011 Uchwałą Zarządu Głównego i Toruńskiego Związku TKKF powołany został 
Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy przy TZTKKF, który wpisany został do KRS 
Dział 1 Rubryka 3 – „Jednostki terenowe lub oddziały” w dniu 22.09.2011 r. Ośrodek 
zajmuje się upowszechnianiem systemu kształcenia animatorów, instruktorów, trenerów 
i menadżerów rekreacji ruchowej, 

Ponadto TZTKKF obsługiwał kursy partnerskie w zakresie szkolenia instruktorów 
rekreacji fizycznej. W zakresie szkolenia instruktorów zorganizowaliśmy następujące 
kursy, na których przeszkoliliśmy: 

1. Narciarstwo zjazdowe   - 35 osób 
2. Snowboard     - 13 osób 
3. Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyki - 23 osoby 
4. Jazda konna    - 22 osoby 
5. Fitness ćwiczenia siłowe   - 57 osób 
6. Samoobrona    - 17 osób 
7. Tenis     - 12 osób 
8. Część ogólna    - 75 osób 
9. Fitness jogging    - 17 osób 
10. Piłka nożna     - 77 osób 
11. Pływanie      - 11 osób 
12. Strzelectwo sportowe   - 25 osób 

Szkolenie instruktorów rekreacji i sportu jest działalnością statutową odpłatną pożytku 
publicznego. Przychody z tej działalności za 2011 rok wynoszą 470.887 zł koszty 333.426,08. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest w całości na realizację zadań statutowych. 

4) DZIAŁALNOŚĆ IMPREZOWA – NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Toruński Związek TKKF w 2011 r. był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowo-
rekreacyjnych, akcji, kampanii prozdrowotnych, programów terapeutycznych. 

Działalność nieodpłatna finansowana byłą z dotacji, wpisowego, 1% podatku oraz środków 
własnych. W ramach tej działalności w 2011 zorganizowaliśmy: 

Naukę chodzenia Nordic Walking dla mieszkańców Torunia, Wojewódzki  Turniej Piłki Nożnej 
zorganizowany w ramach IX Krajowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej. Zakupiliśmy sprzęt sportowy 
dla Sekcji Biegowej TKKF „Pelikan” ze środków 1% podatku za kwotę 2 500, 10 zł. 

Grupa sportowców, wolontariuszy TKKF brała udział w Festiwalu Sportu i Zdrowia w Ośrodku 
Szkoleniowo-Rekreacyjnym TKKF w Sierakowie.  

Byliśmy organizatorami Mistrzostw Polski w Duathlonie,  „Ogólnopolskiego Biegu Jana Pawła II” –
biegu w którym rywalizują uczniowie szkół z całej Polski. 
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Tradycyjnie, jak co roku, przy współudziale Ogniska TKKF „Rekreacja” zorganizowaliśmy 
podsumowanie Ogólnopolskiego Programu „Bieg po Zdrowie”. 

Zorganizowaliśmy Światowy Dzień Marszu kładąc szczególny nacisk na chodzenie z kijkami Nordic 
Walking. Przy okazji wyszkoleni instruktorzy prowadzili naukę chodzenia Nordic Walking. 

Ostatnią imprezą była Konwencja Mikołajkowa Fitness zorganizowana dla instruktorów fitness 
z całej Polski. W Konwencji udział wzięło 280 instruktorów fitness nowoczesnych form gimnastyki. 

TZTKKF w 2011 był organizatorem dwóch Zespołów Terapii Ruchowej: 

- dla osób III wieku 

- dla osób z nadwagą 

Zespoły działały przez cały rok. Średnio w każdym miesiącu ćwiczyło 30 osób. W maju byliśmy 
organizatorem Ogólnopolskiej Kampanii Prozdrowotnej „Miesiąc dla Zdrowia” pod nazwą „Czas 
wolny dla Zdrowia”. W kampanii uczestniczyło 10 województw. Program realizowały 63 miasta. 
W skali kraju ok. 296 tys. osób skorzystało z dobrodziejstw płynących z rekreacji fizycznej, uprawiania 
sportu, badań profilaktycznych, testów sprawnościowych i innych propozycji z zakresu sportu 
i rekreacji. 

Tradycyjnie już w terminie od 25.V do 1.VI organizowany był na terenie naszego województwa 
i Torunia Sportowy Turniej Miast i Gmin. W 2011 województwo kujawsko-pomorskie zajęło 6 miejsce 
w skali kraju zdobywając  środki w kwocie 34.000zł na zakup sprzętu sportowego. 

TZTKKF na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniach 12-13.XII.2011 był organizatorem 
Konferencji Eksperckiej „Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze Sportu i Turystyki”. W konferencji 
udział wzięły 162 osoby. Przybyli również zaproszeni goście z zagranicy. Krajowy Ośrodek 
Metodyczno Szkoleniowy przy TZTKKF zorganizował seminarium dla podmiotów korzystających 
z usług Ośrodka w zakresie szkolenia instruktorów. 

W zakresie działalności statutowej biuro TZTKKF prowadzi działalność organizacyjno-promocyjną 
Kujawsko-Pomorskiego Związku TKKF.  

Uzyskane przychodu z działalności statutowej nieodpłatnej p. p. wynoszą 5.680,- i pochodzą 
z wpisowego za udział w Duathlonie i seminarium. Szczegółowy opis finansowania działalności 
statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego znajduje się w dalszej części Sprawozdania 
Finansowego w pkt. AD1 „Finansowanie działalności”. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

 

 Sprawozdanie zawiera: 

1. Finansowanie działalności 

2. Koszty działalności 

3. Fundusze własne – statutowy 

4. Należności i zobowiązania 

5. Składniki majątkowe 

 

 

 

Ad.1. Finansowanie działalności 

 

Środki na finansowanie działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 

pochodziły: 

 

– z dotacji         –  196.317 zł 

z tego: z Ministerstwa Sportu i Turystyki     –         123.967 zł na 

Ogólnopolski Miesiąc dla Zdrowia     –  49.000 zł 

Konferencja Ekspercka pt. „Europejskie  

Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki  –  74.967 

z Urzędu Miasta Torunia      –  22.000 zł na 

1) Toruński Miesiąc dla Zdrowia     –    5.000 zł 

2) Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku  

i z nadwagą         –    9.000 zł 

3) Sportowy Turniej Miast i Gmin     –     2.000 zł 

4) Duathlon       –    6.000 zł 

z Urzędu Marszałkowskiego       2.500 zł na 

1) Sportowy Turniej Miast i Gmin 

z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich   –  25.700 zł na 

1) Centralna Inauguracja XVII STMiG    –  15.000 zł 

2) Sportowy Turniej Miast i Gmin    –  10.700 zł 

 

z Zarządu Głównego TKKF      –  22.150 zł na 

1) Zespół Terapii Ruchowej dla osób III wieku  –    4.650 zł 

2) Zespół Terapii Ruchowej dla osób z nadwagą   –     3.800 zł 

3) Ogólnopolski międzyszkolny Bieg Jana Pawła II  –     3.000 zł 

4) Duathlon       –     3.000 zł 

5) Światowy Dzień Marszu TAFISA    –     3.700 zł 

6) Ogólnopolski Program Bieg po Zdrowie   –     4.000 zł 
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Z darowizn 1% podatku dochodowego    – 7.001,75 zł 

Ze składek członkowskich      – 8.920 zł 

Z wpisowego za udział w zawodach sportowych i seminarium  – 5.680 zł 

W tym: wpisowe     – 4.000 zł 

 udział w seminarium    – 1.680 zł 

 

Pozostałe przychody:       –        0,08 zł 

 

Ogółem przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  

pożytku publicznego w roku wynoszą    – 5.680 zł. 

 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego pochodziły z wpłat 

od uczestników kursów instruktorów rekreacji ruchowej i sportu organizowanych przez 

TZTKKF i przedstawiały się następująco: 

 

1) Narciarstwo zjazdowe      –  52.350 zł 

2) Snowboard        –  16.450 zł 

3) Fitness NFG       –  31.800 zł 

4) Jazda konna       –  31.650 zł 

5) Część ogólna       –  39.650 zł 

6) Fitness ćwiczenia siłowe     –  43.680 zł 

7) Tenis        –    9.750 zł 

8) Samoobrona       –  15.250 zł 

9) Fitness jogging      –     5.500 zł 

10) Trener osobisty      –   18.800 zł 

11) Piłka nożna       –   67.720 zł 

12) Część ogólna sportu      –     2.600 zł 

13) Pływanie        –   10.000 zł 

14) Strzelectwo       –  37.000 zł 

15) Lekkoatletyka       –     1.562 zł 

16) Kursy instr. rekreacji – partnerskie    –  67.925 zł 

17) Kursy inst. Rekreacji KOMSZ    –  19.600 zł 

Ogółem przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego wynosiły 470.887 zł. 

Przychody z działalności statutowej na 31.XII.2011 wynoszą 688.805,83zł 

 

Ad. 2. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej 

 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wynoszą  266.193,68 zł 

 

Koszty zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych: 

 

1) Nauka NordicWalking     –  1.952,64 zł 

2) Woj. Turniej Piłki Nożnej    –  1.200 zł 

3) Sekcja Biegowa TKKF „Pelikan”   –  2.500,10 zł 

4) Konwencja Mikołajkowa Fitness    –  2.384,75 zł 

5) Festiwal Sportu i Zdrowia    –  2.297, 80 zł 

6) Ogólnopolski Bieg Jana Pawła II    –  3.003,06 zł 
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7) Ogólnopolski program „Bieg po Zdrowie”  –   6.035,23 zł 

8) Gotyk Duathlon      – 24.643,04 zł 

9) Światowy Dzień Marszu     –   5.116,05 zł 

10) Zespół Terapii Ruchowej dla osób III wieku   – 10.935,04 zł 

11) Zespół Terapii Ruchowej dla osób z nadwagą  – 18.796,44 zł 

12) Ogólnopolski Miesiąc dla Zdrowia   – 54.120,55 zł 

13) Toruński Miesiąc dla Zdrowia    – 10.644,94 zł 

14) Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 

XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin 

Centralna Inauguracja STMiGm – razem   – 25.873,58 zł 

15) Konferencja Ekspercka „Europejskie Ramy  

Kwalifikacji w obszarze Sportu i turystyki”   – 85.690,60 zł 

16) Seminarium – KOMSZ     –   3.002,17 zł 

17) Działalność organizacyjno-promocyjna 

TZTKKF i Kuj.-Pom. Związku TKKF   –   7.997,69 zł 

 

Razem: 

 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej  

pożytku publicznego wynoszą      – 333.426,08 zł 

 

z tego: 

 - koszty obsługi kursów KOMSZ      –  16.560,85 zł 

 - koszty organizacji kursów      –         316.865,23 zł 

 

Koszty organizacji kursów przedstawiają się następująco: 

 

1) Narciarstwo zjazdowe     –  31.977,93 zł 

2) Snowboard       –  24.911,74 zł 

3) Fitness NFG      –  24.564,04 zł 

4) Jazda konna      –  31.483,23 zł 

5) Część ogólna      –  12.133,53 zł 

6) Fitness ćwiczenia siłowe     –  29.247,21 zł 

7) Tenis       –    6.954,64 zł 

8) Samoobrona      –    8.137,09 zł 

9) Fitness Jogging       –    2.917,21 zł 

10) Trener osobisty      –  20.447,65 zł 

11) NordicWalking      –    3.109,91 zł 

12) Piłka nożna      –  44.375,58 zł 

13) Część ogólna sport     –    9.060,79 zł 

14) Pływanie       –    7.815,92 zł 

15) Strzelectwo      –  40.209,64 zł 

16) Kursy instr. rekreacji – partnerskie   –  19.519,12 zł 

 

Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą     –         599.619,76 zł 

Koszty administracyjne       –  59.704,13 zł 

 

W tym: 

 - zużycie materiałów i energii      – 6.398,74 zł 

 - usługi obce (pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne) – 10.056,31 zł 
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 - podatki i opłaty       –       162,50 zł 

 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne 

   i inne świadczenia       –  34.766,64 zł 

 - pozostałe usługi       –    8.319,94 zł 

  

Toruński Związek TKKF na dzień 31.XII.2011 zatrudniał 5 osób (5 etatów). 

Zajmowane stanowiska: 

Prezes – kierownik biura     1 etat 

Główna księgowa      1 etat 

Specjalista ds. organizacyjno programowych  1 etat 

Referent ds. organizacji szkoleń    1 etat 

Specjalista ds. szkoleń     1 etat 

 

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w TZTKKF. 

1) Wynagrodzenia pracowników brutto ogółem   – 132.476 zł 

2) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 108.860 zł 

w tym: 

 - umowy o dzieło wykładowców (29 osób)    –   65.660 zł 

 - instruktorów, koordynatorów obsługujących 

   zadania zlecone, kierowników koordynatorów 

   programów terapeutycznych – umowy zlecenie (16 osób) –   41.280 zł 

 - sprzątanie pomieszczeń – (1 osoba)   –     1.920 zł 

 

Do wynagrodzeń zakwalifikowane zostały wypłaty instruktorów  

obsługujących Ogólnopolski M-c dla Zdrowia w ramach dotacji  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki      –   11.700 zł 

 

oraz wypłacone nagrody regulaminowe 

za zwycięstwo w Duathlonie       –     7.150 zł 

 

Wynagrodzenia brutto ogółem       – 260.186 zł 

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom TZTKKF 

wynosi 2.320 zł 

 

Ad. 3. Fundusz własny - statutowy 

 

I.  

1) Fundusz na 01.I.2011 B.O.     – 48.306,55 zł 

2) Obroty kompensacyjne     –       + 22.199,55 zł 

         70.506,10 zł 

3) Zwiększenie funduszu w ciągu roku   (+)   – 

4) Zmniejszenie funduszu w ciągu roku  (+)   – 

5) Zyski nadzwyczajne     (+)   – 

6) Straty nadzwyczajne     (+)   – 

7) Koszty działalności statutowej   (–)            659.623,89 zł 

8) Koszty finansowe     (–)            2,01 zł 

9) Przychody z działalności statutowej   (+)            688.805,83 zł 

10) Przychody finansowe     (+)            5,35 zł 
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 99.691,38 zł 

II.  

1) Środki pieniężne     (+)                  112.043,93 zł 

2) Zapasy      (–)   – 

3) Należności      (+)   – 

4) Zobowiązania      (–)   10.015,55 zł 

5) Rezerwa na zobowiązania    (–)     2.337,00 zł 

99.691,38 zł 

 

Ad. 4 Należności i zobowiązania 

 

Na dzień 31.XII.2011 przeprowadzona została analiza rozrachunkowości tj. należności 

i zobowiązań występujących w bilansie TZTKKF. 

Do konta „200”, „220”, „249” sporządzone zostało zestawienie sald. Wszystkie salda 

są realne i pochodzą z grudnia 2011r. Saldo zobowiązań wynosi 12.352,55 zł w tym rezerwa 

na zobowiązanie 2.337 zł. 

 

Ad. 5. Składniki majątkowe 

 

TZTKKF ma prowadzone dwa rachunki bankowe w Banku PEKAO SA I O. 

w Toruniu  

39 1240 4009 1111 0000 4490 7040 saldo rachunku bieżącego na dzień 31.XII.2011 wynosi 

106.287,61 zł 

26 1240 4009 1111 0010 2847 8253 saldo na 31.12.2011 wynosi 4.460,16 zł 

Saldo kasowe na 31.XII.2011 wynosi 1296,16 zł i poparte jest protokołem kasy. 

Na podstawie Zarządzenia Nr. 1/2011 z dnia 27.XII.2011 została przeprowadzona 

inwentaryzacja majątku na dzień 31.XII.2011 r. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad prowadzenia 

rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dnia 24.03.2003 r. 

TZTKKF składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR. 

Ocena działalności TZTKKF 

 Dokonując oceny działalności TZTKKF za 2011 r, należy stwierdzić, że założenia 

programowe, imprezowe i szkoleniowe zostały w pełni zrealizowane. Nadal jest duże 

zainteresowanie szkoleniem na kursach instruktorów rekreacji ruchowej i sportu w ramach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wyszkolone kadry instruktorskie przygotowane są do 

pracy dydaktycznej i wychowawczej w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych oraz do 

samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć. 

 Zorganizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy sportowo-rekreacyjne, szkolenia, 

seminaria, kampanie prozdrowotne oraz programy terapeutyczne. 

 Na koniec roku TZTKKF na całokształcie działalności uzyskał wynik dodatni, który 

wynosi 29.185,28 zł i w całości przeznaczony został na realizację celów statutowych. 

Działalność statutowa pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji, szkolenia 

instruktorów organizacji kampanii, programów terapeutyczno-zdrowotnych będzie 

kontynuowane przez TZTKKF w roku 2012. 
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Sporządziła 01.03.2012 

Bożena Komorowska       Zarząd - podpisy 

1) ………………..……………… 

2) ………………..……………… 

3) ………………..……………… 

4) ………………..……………… 

5) ………………..……………… 

6) ………………..……………… 

7) ………………..……………… 

8) ………………..……………… 

9) ………………..……………… 

10) ………………..……………… 

11) ………………..……………… 

12) ………………..……………… 

13) ………………..……………… 

 

 

 


