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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Powiat M. TORUŃ

Gmina M. TORUŃ Ulica SZOSA 
CHEŁMIŃSKA

Nr domu 75 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 566522168

Nr faksu 566522168 E-mail tkkf@maraton.pl Strona www www.maraton.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00075633000000 6. Numer KRS 0000067081
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Miejska Komisja Rewizyjna

1. Zaremba Tomasz - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej
2. Sołowjew Anatol  - Sekretarz
3. Stanisławska Danuta - Członek Komisji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Działanie na rzecz kultury fizycznej,sportu,w tym także na rzecz 
rekreacji ruchowej (sportu dla 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 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.
8.Wspomaganie procesu socjalizacji i wychowania poprzez 
wykorzystywanie walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz 
readaptacji społecznej.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Toruński Związek TKKF swoje cele statutowe realizuje w 
następujący sposób:
1.Współdziałał w realizacji państwowego programu 
upowszechniania kultury fizycznej,profilaktyki 
zdrowotnej,wspomagał działania mające na celu tworzenie 
dogodnych warunków do uprawianie aktywnego 
wypoczynku,inicjował nowe formy działalności programowej i 
organizacji TKKF.
2.Organizował masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.
3.Udzielał informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych 
ogniw organizacyjnych,współpracując w tym zakresie z 
prasą,radiem i telewizją.
4.Organizował konferencje i seminaria odnoszące się do 
działalności Związku.
5. Organizował i prowadził kursy w celu szkolenia i dokształcania 
instruktorów,trenerów organizatorów,wykładowców dla potrzeb 
sportu,sportu osób niepełnosprawnych,rekreacji ruchowej w 
różnych środowiskach w ramach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.
6.Realizował zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, promocji oraz osób niepełnosprawnych.
7.Prowadził działalność statutową we własnym zakresie i poprzez 
odział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie 
środków na realizację zadań statutowych.
8.Współdziałał z organami administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego,instytucjami w zakresie kultury fizycznej,ochrony i 
promocji zdrowia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działalność Toruńskiego Związku TKKF skupiała się na następujących 
kierunkach:
-propagowaniu 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
-wspierania stowarzyszeń innych organizacji i osób zajmujących się rekreacją.
W 2012r działalność statutowa pożytku publicznego realizowana była przez 
następujące działania:
- organizację różnego rodzaju zespołów terapeutycznych o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym,
-organizowanie ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i 
ogólnopolskim,
-organizowanie i prowadzenie kursów,seminariów,konferencji dla potrzeb 
rekreacji ruchowej i sportu.

ochrona i promocja zdrowia
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

629538

75

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Toruński Związek TKKF  w 2012r był organizatorem pięciu imprez 
sportowo-rekreacyjnych,które były dofinansowane przez 
Ministerstwo sportu i turystyki,niektóre z nich przez Gminę Miasta 
Toruń i Urząd Marszałkowski. Były to następujące imprezy:
1. Ogólnopolski program "Bieg po Zdrowie"
2. Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Siłowym
    Osób Niepełnosprawnych.
3. Światowy Dzień Marszu
4. Sportowy Turniej Miast i Gmin
5. Nordic Walking razem idziemy po zdrowie.

Ponadto byliśmy współorganizatorami:
1. Światowego Dnia Zdrowia
2. Imprezy"Wiem wszystko o Zdrowiu"
3. Biegu Jana Pawła II
4. Spartakiady Osób Niepełnosprawnych
5. Festynu  z okazji Dnia Dziecka
6. Przedszkolnego Biegu Po Zdrowie
7. Weekend Dance i Fitness Zumba Fitness
8. Podsumowania Grand Prix Torunia
9. Top-Cros  Tadeusz Spychalskiego

TZ TKKF w 2012r był organizatorem Ogólnopolskiej Kampanii 
Prozdrowotnej "Miesiąc dla Zdrowia"-Aktywni w każdym wieku - 
Oceń poziom swojej sprawności.Kampania dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.W kampanii uczestniczyło 10 
województw,65 miast. W ramach tej Kampanii miasto Toruń 
realizowało 26 Toruński Miesiąc dla Zdrowia - kampania 
dofinansowana przez Gminę Miasta Toruń.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 93.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Głównym przedmiotem działalności odpłatnej pożytku 
publicznego jest szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej i sportu 
organizowanych w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zorganizowaliśmy 4 kursy instruktora sportu, na których 
przeszkoliliśmy 77 osób oraz 12 kursów instruktorów rekreacji 
ruchowej , na których przeszkoliliśmy 146 osób. Przeszkolone 
osoby znajdują zatrudnienie w Fitness Clubach,ośrodkach, 
instytucjach,otwierają własną działalność.TZ TKKF zwraca 
szczególną uwagę, aby zajęcia  terapeutyczne,sportowo-
rekreacyjne,sportowe prowadzone były przez dobrze wyszkoloną 
kadrę instruktorską. Działalność odpłatna p.p. finansowana jest z 
odpłatności uczestników kursów.

Kod PKD:

Kod PKD:

93.19.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 492,133.74 zł

Druk: MPiPS 6
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 159,619.40 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 318,143.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 5,191.34 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,649.40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 165,470.00 zł

0.00 zł

146,470.00 zł

19,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,180.00 zł

9,180.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,210.74 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 26,210.74 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 4,501.65 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 13,104.79 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 551,191.94 zł 13,104.79 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

215,491.85 zł 13,104.79 zł

291,932.26 zł 0.00 zł

0.00 zł

43,767.83 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Pływackiego "Delfin" 7,612.55 zł

2 Organicacja kursu instruktorów rekreacji ruchowej "Nordic Walking" 3,992.24 zł

3 Zakup nagród dla Ogniska TKKF "Pelikan"w Szybinie-Bieg im.St.Bąka 1,500.00 zł

1 Zakup sprzętu do pływania dla Klubu Pływackiego "Delfin" 7,612.55 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

5.0 osób

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)

5.0 etatów
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0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

287.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

8.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 58 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

15.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

10.00 osób

5.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 287,915.45 zł

a) z tytułu umów o pracę 159,069.65 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 147,800.00 zł

nagrody

premie

5,800.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 5,469.65 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 97,620.00 zł

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

287,915.45 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 182,286.79 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 105,628.66 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,651.15 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3,366.16 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 XXVII Toruński Miesiąc dla Zdrowia 5,000.00 zł

2 Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III wieku i z Nadwagą 10,000.00 zł

3 Sportowy Turniej Miast i Gmin 4,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Ogólnopolski Miesiąc dla Zdrowia 90,000.00 zł

2 OSrodek Terapii Ruchowe dla Osób III Wieku 4,600.00 zł

3 Aktywność Fizyczna w Kontekście zapobiegania nadwadze 4,200.00 zł

4 Ogólnopolski Program "Bieg Po Zdrowie" 5,070.00 zł

5 Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Siłowym Osób Niepełnosprawnych 10,000.00 zł

6 Światowy Dzień Marszu 4,000.00 zł

7 Nordic Walking "Razem Idziemy Po Zdrowie" 6,000.00 zł

8 Sportowy Turniej Miast i Gmin 3,600.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,do 
których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz 
zgłasza

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
Toruniu

2012-05-30
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