
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-05-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat 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

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

Ryszard Kowalski Prezes TAK

Lesław Rosiński Wiceprezes TAK

Janusz Chojnowski Sekretarz TAK

Jadwiga Wichrowska Skarbnik TAK

Ewa Kujawa Członek Prezydium TAK

Jarosław Bochenek Członek Zrządu TAK

Leszek Gościniak Członek Zarz,ądu TAK

Ewa Kędzierska Członek Zarządu TAK

Józef Kniazielski Członek Zarządu TAK

Jan Romanowski Członek Zarządu TAK

Zdzisław Sieracki Członek Zarządu TAK

Tadeusz Spychalski Członek Zarządu TAK

Tomasz Zaremba Członek Zarządu TAK

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Toruńskiego Związku TKKF jest:
1.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz 
rekreacji ruchowej 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 sportu, 
rekreacji ruchowej 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, profilaktyki i promocji zdrowia.
8.Wspomaganie procesu poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez 
wykorzystywanie walorów kultuty fizycznej w profilaktyce oraz 
readaptacji społecznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Toruński Związek TKKF cele statutowe realizuje następująco:
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 
organizacyjnej TKKF'
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.Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób 
indywidualnych, organizacji i instytucji.
6.Organizuje konferencje i seminaria odnoszące się do spraw  
stanowiących domenę działań związku.
7.Organizuje oraz prowadzi kursy w celu szkolenia i dokształcania 
instruktorów, trenerów, organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla 
potrzeb sportu, sportu osób niepełnosprawnych, rekreacji ruchowej w 
różnych środowiskach.
8. Organizuje i prowadzi ośrodki rekreacji fizycznej, szkoleniowo-
rekreacyjne, metodyczno-szkoleniowe, obozy sportowe dla 
dzieci,młodzieży i osób dorosłych.
9.Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
promocji zdrowia i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych a także innej sfery zadań publicznych związanych z 
realizacją celów statutowych.
10. Prowadzi działalność statutową we własnym zakresie i poprzez udział 
w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na 
realizację zadań statutowych.
11.Współdziała z organami administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego 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, przeciwdziała patologiom.

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

Danuta Stanisławska Przewodnicząca TAK

Anatol Sołowjew Wiceprzewodniczący TAK

Hanna Ordon-CHabowska Sekretarz TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

430000

85

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Głównymi działaniami podjętymi w 2016r przez Toruński Związek TKKF Były:
1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych
2. Prowadzenie Ośrodków Terapii Ruchowej dla Osób III wieku i z nadwagą
3. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
4. Działania na rzecz seniorów
5. Organizowanie kampanii prozdrowotnych " Miesiąc dla Zdrowia"
6. Organizowanie kursów na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej
7. Współpraca w zakresie sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce (SRKS)

Ad1. W ramach działań w zakresie imprez sportowo-rekreacyjnych TZ TKKF był organizatorem lub 
współorganizatorem następujących imprez:
- Ogólnopolskie Zawody w Mini Duathlonie
-34 Toruń Marathon
-Aktywność fizyczna przez całe Zycie "Masz Wybór"
-Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży
-Światowy dzień Marszu TAFISA
-Sportowy Turniej Miast i Gmin
- i inne

Ad2. W ramach działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej 
prowadzony był Ośrodek Terapii Ruchowej Dla osób III wieku i z nadwagą oraz Fitness Klub TKKF - 
Ośrodek Terapii Ruchowej.

Ad3. Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia to organizacji ogólnopolskiej i toruńskiej kampanii 
pn. "Miesiąc dla Zdrowia" 

Ad4. W roku 2016 TZ TKKF podjął w ramach realizowanych zadań szereg działań na rzecz poprawy  
zdrowia i sprawności fizycznej. Była to samoobrona dla seniorów 60+, ńauka pływania,Zajęcia 
usprawniające, Rytm-muzyka-taniec, Gimnastyka 50+ i inne.

Ad5.Tradycyjnie już organizacja nasza realizuję kampanię prozdrowotną pn. Toruński i Ogólnopolski 
Miesiąc dla Zdrowia. Z uwagi na to, że większość propozycji dotyczących poprawy zdrowia i sprawności 
fizycznej,  są nieodpłatne kampania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Ad6. W ramach działalności statutowej odpłatnej p.p. zrealizowaliśmy 5 kursów instruktorów sporu , na 
których wyszkoliliśmy 60 instruktorów oraz 7 kursów instruktorów rekreacji ruchowej, na których 
wyszkoliliśmy 77 instruktorów.

Ad7. Współpracowaliśmy z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie opracowania projektu programu 
kształcenia i opisu walidacji dla kwalifikacji "Trener w piłce siatkowej oraz z Akademią Wychowania 
Fizycznego w Warszawie w zakresie prac związanych z realizacją projektu sektorowej ramy kwalifikacji 
dla sektora sportu w Polsce.

Druk: MPiPS 3



2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Przedmiotem działania 
była organizacja imprez 
sportowo-
rekreacyjnych dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Największą 
imprezą był 34 Toruń 
Marathon oraz 
Ogólnopolskie Zawody 
w Mini Duathlonie. 
Ponadto w ramach 
zadań statutowych 
zorganizowaliśmy 
szereg imprez i zajęć na 
Orlikach i Siłowniach 
plenerowych. Są to 
obiekty 
ogólnodostępne, na 
których dyżurowali 
instruktorzy trenerzy. 
Ich zadaniem było 
instruowanie oraz 
organizacja gier i zabaw 
zespołowych.Nasze 
działanie skierowane 
były dla każdego kto 
chciał zadbać o swoje 
zdrowie i poprawić 
kondycje fizyczną. 
Mieszkańcy Torunia i 
naszego województwa 
chętne uczestniczyli w 
proponowanych 
zajęciach takich jak 
Światowy Dzień 
Marszu, Biegi 
przełajowe, Bieg Jana 
Pawła II i inne. Nasze 
działania nakierowane 
były również na 
organizowanie szkoleń, 
zajęć dla seniorów. 
Dużym powodzeniem 
cieszyła się 
samoobrona i nauka 
pływania.

92.62.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 4
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Przedmiotem działania 
w tej sferze działalności 
pożytku publicznego 
były:
Kampania 
prozdrowotna Toruński 
Miesiąc dla Zdrowia i
Kampania 
prozdrowotna 
Ogólnopolski Miesiąc 
dla Zdrowia. Od 2005r 
przy TZ TKKF działa 
Ośrodek Terapii 
Ruchowej dla osób III 
wieki i z nadwagą. 
Nasze działania wspiera 
Gmina Miasta Toruń i 
Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Do akcji 
aktywnie włączają się 
szkoły, instytucje, 
prywatne firmy, kluby, 
siłownie, i inne 
organizacje 
społeczne.Zajęcia w 
ramach kampanii są 
nieodpłatne i cieszą się 
dużym 
zainteresowaniem.Na 
terenie Torunia 
Kampania odbyła się po 
raz 34. Co raz więcej 
osób jest świadoma, że 
aktywność fizyczna jest 
niezbędna dla dobrego 
funkcjonowania 
organizmu i jest to 
recepta na przedłużenie 
sprawności fizycznej do 
późnego wieku. Naszym 
zadanie jest 
promowanie zdrowego 
stylu życia , 
organizowanie imprez, 
zajęć, spotkań dawanie 
możliwości 
uczestniczenia w nich. 
Dużą frekwencją cieszą 
się zajęcia aqua fitness, 
usprawniające oraz 
taneczne.

92.62.Z

Druk: MPiPS 5



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) 609,625.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 262,510.54 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 347,114.74 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

87,000.00 zł

126,100.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17,475.00 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

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. 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21,592.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 213,100.00 zł

Druk: MPiPS 6
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17,475.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 357,458.08 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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2,786.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 24,378.20 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 725,102.75 zł 3,510.55 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

280,943.32 zł 3,510.55 zł

444,159.43 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Stowarzyszenie Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" na działalność statutową klubu 11,500.00 zł

2 Stowarzyszenie OPONEO" Motosport na działalność statutową , organizacja imprez sportowych. 5,200.00 zł

3 Toruński Związek TKKF na udział członków Ognisk w Festiwalu Sportu i Zdrowia w Ośrodku  TKKF 
w Sierakowie.

3,510.55 zł

4 Klub Sportowy  "Sokół" na działalność statutową klubu, organizacja imprez sportowych. 2,100.00 zł

1 Stowarzyszenie Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" otrzymane środki przeznaczył na 
zakup sprzętu do pływania oraz udział w zawodach.

11,500.00 zł

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

0.00 zł
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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 -18,432.78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -97,044.69 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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

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 1 miejsca po przecinku)

4.4 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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42.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

321.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

8.00 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)

130.00 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

0.00 osób

130.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 260,656.93 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

151,290.93 zł

145,424.21 zł

- nagrody

- premie

1,491.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 4,375.72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 109,366.00 zł

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

109,366.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 55,154.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 54,212.00 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
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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,865.00 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

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)

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

1 Aktywne wakacje w naszym 
mieście

Celem zadania było zachęcenie 
dzieci, które nie wyjechały na 
wakacje do udziału w :
- zajęciach z samoobrony 
- zajęciach rytm-muzyka-taniec
- fitness nowoczesne formy 
gimnastyki
- szkoła ratownictwa
Zajęcia odbywały się w Fitness 
Klubie TKKF i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W zajęciach 
uczestniczyło 70 dzieci.

Gmina Miasta Toruń 7,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

3,291.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Ogólnopolskie Zawody w 
Mini Duathlonie dla Dzieci i 
Młodzieży Toruń 2016

Celem zadania jest rozwinięcie 
zainteresowań sportem wśród 
dzieci i młodzieży, zwiększenie 
ilości startów w zawodach oraz 
rozwinięcie wiedzy i 
umiejętności z zakresu 
uprawiania duathlonu, 
rywalizacja w drużynie, 
odkrywanie i rozwijanie nowych 
talentów. Po przez udział w 
zawodach uczestnicy wyrabiają 
nawyk do uprawiania sportu, 
poznają różne formy aktywnego 
wypoczynku, uczą się sportowej 
rywalizacji, pokonują stres i 
własne słabości.

Gmina Miasta Toruń 8,000.00 zł

3 Sportowy Turniej miast i 
Gmin, Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich

Celem zadania jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby 
osób, szczególnie tych, którzy 
nie uprawiają sportu, nie ćwiczą 
codziennie nie prowadzą 
aktywnego fizycznie trybu życia. 
Ważnym celem jest również 
zintegrowanie toruńskiej 
społeczności wokół 
priorytetowych działań władz 
Torunia dotyczących promocji 
miasta. Naszym zadaniem jest 
zmobilizowanie jak największej 
liczby mieszkańców miasta 
Torunia do udziału w 
aktywności ruchowej i 
zgłoszenie tego faktu 
organizatorowi.

Gmina Miasta Toruń 1,500.00 zł

4 Aktywność Fizyczna przez 
całe życie - Masz Wybór

Zadanie skierowane jest do 
mieszkańców Torunia głównie 
seniorów. Celem jest 
uświadomienie jak ważna jest 
dbałość o sprawność 
psychoruchową.Ponadto 
proponowane zajęcia mają 
uświadomić seniorom, że 
zdrowy i aktywny styl życia 
przełoży się na poprawę jakości 
ich funkcjonowania w 
społeczeństwie.

Gmina Miasta Toruń 20,500.00 zł
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5 34 Toruń Marathon Celem zadania jest rozwijanie i 
budowanie bazy biegaczy, 
promocja miasta w kraju i za 
granicą. W skład zadania 
wchodzi wiele konkurencji. Są 
to biegi krótko i 
długodystansowe. Każdy z 
zainteresowanych może wybrać 
odpowiedni dla siebie dystans. 
Maraton jest świętem sportu 
dla miasta i uczestników, daje 
możliwość spotkania się z 
przyjaciółmi z tras biegowych, 
wymiany doświadczeń, 
poprawienie wyniku i 
rywalizacji.

Gmina Miasta Toruń  (40000)
Urząd Marszałkowski( 20000)

60,000.00 zł

6 Nauka pływania - Aktywny 
Senior

Celem zadania jest 
powstrzymanie tendencji 
pogarszania się wydolności i 
sprawności fizycznej osób po 50 
roku życia oraz zdobycie 
umiejętności pływania przez 
seniorów. Ponadto uczestnicy 
poznają zasady bezpieczeństwa 
w wodzie, ćwiczenia w wodzie 
podnoszą odporność 
organizmu.Forma 
proponowanych kursów daje 
seniorom poczucie 
bezpieczeństwa, pozwala 
pokonać strach przed wodą.

Gmina Miasta Toruń 5,100.00 zł

7 34 Toruński Miesiąc dla 
Zdrowia

celem zadania jest profilaktyka i 
edukacja dotycząca 
zapobieganiu i minimalizacji 
czynników ryzyka chorób 
cywilizacyjnych takich jak : 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroby wieńcowe, miażdżyca, 
nadwaga. Kampania proponuje 
aktywność fizyczną w zespołach 
pod nadzorem instruktorów i 
trenerów.Podczas trwania 
kampanii pragniemy 
uświadomić  mieszkańcom 
Torunia, że regularne ćwiczenia 
zastępują szokowe diety, 
poprawiają kondycję fizyczną i 
psychiczną oraz  poprawiają 
odporność organizmu.

Gmina Miasta Toruń 5,000.00 zł
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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)

8 Ośrodek Terapii Ruchowej 
dla osób III wieku i z 
nadwagą

Celem zadania jest promowanie 
zdrowego stylu życia wśród 
osób starszych i z nadwagą jak 
również przekazywanie wiedzy 
nt. utrzymania organizmu  
dobrym zdrowiu do późnej 
starości poprzez aktywność 
ruchową, przekazanie wiedzy 
dotyczącej zasad zdrowego 
żywienia, aktywności fizycznej. 
Zajęcia prowadzone są w sali 
gimnastycznej w fitness klubie, 
na basenie i w plenerze.

Gmina Miasta Toruń 10,000.00 zł

9 Edukacja w zakresie 
bezpiecznych zachowań - 
samoobrona 60+

Celem organizowanego zadania 
jest zwiększenie poczucia 
pewności osób starszych oraz 
ich zaktywizowanie ruchowe. 
Seniorzy są osobami słabszymi i 
bardziej podatnymi na różnego 
rodzaju zagrożenia. Dlatego 
zajęcia z samoobrony mają na 
celu zachęcenie osób starszych 
do aktywności fizycznej dzięki, 
której stają się silniejsi, 
sprawniejsi ruchowo i pewniejsi 
w sytuacjach zagrożenia, 
zwłaszcza tych ze strony 
przypadkowego 
napastnika.Ćwiczenia pozwalają 
wzmocnić stawy, 
mięśnie,poprawiają refleks 
szybkość

Gmina miasta Toruń 6,500.00 zł

10 Rytm-Muzyka-Taniec Zadanie skierowane do 
seniorów - kobiet i mężczyzn. 
Celem zadania jest podniesienie 
sprawności ogólnej, rozwijanie 
umiejętności odprężenia 
psychicznego, i zniwelowanie 
stresu dla zachowania 
zdrowia.Ponadto taniec stwarza 
możliwości wyżycia 
emocjonalnego, rozładowania 
nadmiaru energii daje dużo 
radości z ruchu.

Gmina Miasta Toruń 2,500.00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Rytm-muzyka-taniec Zadanie skierowane do osób  w 
wieku emerytalnym, seniorów    
      - kobiet i mężczyzn. Celem 
zadania jest :
- podniesienie sprawności 
fizycznej
-rozwijanie umiejętności 
odprężenia psychicznego i 
zniwelowanie stresu dla 
zachowania zdrowia
-Stworzenie możliwości wyżycia 
emocjonalnego, rozładowanie 
nadmiaru energii, radość z 
ruchu
-profilaktyka zdrowotna. Taniec 
jest formą terapii i środkiem 
antydepresyjnym dla każdego.

Ministerstwo Sporu i turystyki 6,400.00 zł

2 Światowy dzień marszu 
TAFISA

Podstawowym celem realizacji 
zadnia było propagowanie 
marszu jako formy spaceru, aby 
aktywnie spędzić wolny czas w 
formie dostępnej dla 
wszystkich.Uczestnicy marszu 
mogli zapoznać się z poprawną 
techniką chodzenia z kijkami 
nordic walking, instruktorzy 
pomagali dobrać odpowiedni 
sprzęt. Poprzez 
współzawodnictwo uczestnicy 
marszu mają możliwość 
integracji , nawiązanie nowych 
przyjaźni.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 2,000.00 zł

3 Program aktywizacji i terapii 
ruchowej dla osób III wieku

Zadanie związane było z 
aktywizacją i terapią ruchową 
osób III wieku.Stwierdzamy, że 
systematyczny udział w 
zajęciach ruchowych hamuje 
proces starzenia się organizmu, 
zapobiega usztywnieniu i 
zwyrodnieniu stawów, 
poprawia układ 
oddechowy.Większość 
uczestników przychodzi na 
zajęcia świadomie i 
dobrowolnie. Są też tacy, którzy 
przychodzą ze wskazań 
lekarza.Ćwiczenia prowadzą 
wykwalifikowani instruktorzy i 
dostosowane są do możliwości 
osób ćwiczących.

Ministerstwo Sportu i turystyki 2,700.00 zł
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4 Program Aktywności 
Ruchowej dla osób z 
nadwagą i otyłością pod 
hasłem "Trzymaj Formę"

Celem zadania - programu jest 
zmniejszeni masy ciała po przez 
aktywność ruchową i 
odpowiednią dietę.Opracowany 
został specjalny rodzaj 
aktywności ruchowej 
dostosowany do preferencji. 
Większość uczestników 
osiągnęła założone cele czyli 
zmniejszyli nadwagę zrzucając 
po kilka a nawet kilkanaście kg. 
w ciągu roku, zachowując przy 
tym dobre 
samopoczucie.Uczestnicy 
korzystali z porad dietetyka a 
niektórzy stosowali 
indywidualne diety.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 8,400.00 zł

5 ogólnopolski Program Bieg 
po zdrowie- Marszobiegi i 
Nordic walking najprostszą 
formą aktywności fizycznej. 
Działalność Ośrodka 
Joggingu.

Głównym celem było 
zachęcenie jak największej ilości 
osób do biegania a tym samym 
do aktywnego wypoczynku.Na 
terenie naszego woj. działają 
trzy Ośrodki Joggingu, które w 
ramach zadania organizowały 
cykliczne biegi na różnych 
dystansach. Były to: biegi 
przełajowe, marszobiegi, 
marsze z kijkami nordic 
walking,biegi na dystansach 5 i 
7 km. Najliczniejszy był marsz z 
kijkami, w którym udział wzięło 
ponad 5 tys. uczestników.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 4,000.00 zł

6 Ogólnopolskie sportowe 
imprezy TKKF pn. Aktywność 
fizyczna - Ogólnopolskie 
zawody w mini duathlonie 
dla dzieci i młodzieży - Toruń 
2016

Celem zadania jest rozwinięcie 
zainteresowań sportem wśród 
dzieci i młodzieży, zwiększenie 
ilości startów w zawodach oraz 
rozwinięcie wiedzy i 
umiejętności z zakresu 
uprawiania duathlonu, 
rywalizacja w drużynie, 
odkrywanie i rozwijanie nowych 
talentów. Po przez udział w 
zawodach uczestnicy wyrabiają 
nawyk do uprawiania sportu, 
poznają różne formy aktywnego 
wypoczynku, uczą się sportowej 
rywalizacji, pokonują stres i 
własne słabości.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 6,000.00 zł
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7 34 Toruń Marathon Celem zadania jest rozwijanie i 
budowanie bazy biegaczy, 
promocja miasta w kraju i za 
granicą. W skład zadania 
wchodzi wiele konkurencji. Są 
to biegi krótko i 
długodystansowe. Każdy z 
zainteresowanych może wybrać 
odpowiedni dla siebie dystans. 
Maraton jest świętem sportu 
dla miasta i uczestników, daje 
możliwość spotkania się z 
przyjaciółmi z tras biegowych, 
wymiany doświadczeń, 
poprawienie wyniku i 
rywalizacji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 35,000.00 zł

8 X Ogólnopolski 
Międzyszkolny Bieg im. Jana 
Pawła II

Celem organizowanego biegu 
jest podniesienie sprawności 
fizycznej uczestników, 
aktywizacja młodego pokolenia, 
promocja zdrowego stylu życia. 
Ważny jest również kontakt z 
rówieśnikami, rywalizacja w 
duchu fair play, nawiązanie 
przyjaźni.Bieg jest świętem dla 
szkół i uczniów o czym 
świadczyła ilość uczestników 
(ok. 2500) Każdy uczestnik 
otrzymał medal, słodycze, 
napoje.Zwycięzcy w kat. 
wiekowych otrzymali puchary.

Ministerstwo Sportu i turystyki 2,000.00 zł

9 12 miesięcy aktywności 
fizycznej

Program 12 miesięcy 
aktywności fizycznej 
realizowany był w celu 
wypromowania różnych form 
aktywności sportowej w 
poszczególnych 
miesiącach.Promowane były 
dyscypliny sportu, gry 
zespołowe, ćwiczenia 
rekreacyjne.Na początku 
każdego miesiąca odbywała się 
promocja dyscypliny a 
następnie zachęcanie 
mieszkańców do udziały 
bezpośredniego lub 
kibicowaniu.W zadaniu 
promowane były sporty 
zimowe, gry zespołowe, biegi, 
pływanie, kolarstwo,fitness, 
piłka plażowa,LA, gry zespołowe 
na Orlikach.

Ministerstwo Sportu i turystyki 9,000.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

10 Ogólnopolski Miesiąc dla 
zdrowia

Podstawowym celem kampanii 
prozdrowotnej Miesiąc dla 
Zdrowia było stworzenie 
działań, które kompleksowo 
promowały kulturę fizyczną-
sport powszechny.Działania 
prozdrowotne skierowane były 
bezpośrednio do podmiotów 
zajmujących się promocją i 
ochroną zdrowia. Każdy 
uczestnik z oferty zgłoszonej do 
kampanii mógł skorzystać 
nieodpłatnie lub z ulgą. 
Wpłynęło ok 200 ofert od 50 
podmiotów.Wszystkie oferty 
nakierowane są na poprawę 
zdrowia i zachęcają do dbania o 
sprawność fizyczną.

Ministerstwo Sportu i turystyki 8,500.00 zł

11 Sportowy Turniej Miast I 
Gmin - Inauguracja

Celem inauguracji było 
zachęcenie miast i gmin do 
udziału w turnieju.Inauguracja 
odbyła się w Toruniu w dniu 
26.05.2016r udział wzięło 21 
reprezentacji gmin z woj. 
kujawsko-
pomorskiego.Uczestnicy 
startowali w 6 konkurencjach. 
Oprócz reprezentacji gmin 
mieszkańcy Torunia również 
chętnie uczestniczyli w 
zawodach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 3,000.00 zł
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ryszard Kowalski - Prezes
Jadwiga Wichrowska - Skarbnik

Toruń, 15.05.2017r Data wypełnienia sprawozdania
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