
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina TORUŃ

Powiat TORUŃ

Ulica UL. KS. JERZEGO 
POPIEŁUSZKI

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail tkz@wp.pl Strona www www.tkz.torun.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-01

2011-01-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 87111916900000 6. Numer KRS 0000046720

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

Piotr Kowalski Prezes Zarządu TAK

Dominik Ryszard 
Franciszkowski

Wiceprezes Zarządu TAK

Marta Zofia Frydrychowicz Członek Zarządu TAK

Andrzej Bogumił Steidinger Sekretarz 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

Aleksander Przemysław 
Wiśniewski

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marzenna Barbara 
Dróżyńska

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Leon Trąbała Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem TKŻ jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja 
turystyki żeglarskiej oraz stworzenie swoim członkom warunków do ich 
uprawiania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

TKŻ prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: 
a) działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z) – działalność odpłatna;
b) działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z) – działalność 
nieodpłatna.
c) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) - działalność nieodpłatna;
d) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) - działalność odpłatna;
e) pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 
85.53.Z) - działalność odpłatna;
f) pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 
85.53.Z) - działalność nieodpłatna; 
g) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B) - działalność nieodpłatna;
h) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B - działalność odpłatna;
i) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z) - działalność 
odpłatna;
j) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z) - działalność 
nieodpłatna;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Toruński Klub Żeglarski zrealizował wszystkie zakładane na 2019 cele:
1. Poprawiły się warunki uprawiania sportu dla zawodników Toruńskiego Klubu Żeglarskiego.
2. Zawodnicy zdobyli 2 medale MP oraz punkty w Krajowym Systemie Rywalizacji Sportowej
3. Zawodnicy osiągnęli wyższy wynik sportowy na poziomie okręgowym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
4. Zawodnicy TKŻ awansowali do Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
oraz Mistrzostw Polski Juniorów.
5. TKŻ Toruń zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej w Pucharze Toruńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
6. Nastąpiła poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez uczestnictwo w aktywnym i zdrowym stylu życia oraz promocja sportu 
żeglarskiego i aktywnego stylu życia poprzez uprawianie żeglarstwa.
7.  Klub kreował pozytywny wizerunku miasta Torunia jako miasta wspierającego sport dzieci i młodzież
Opis działań realizowanych w 2019 roku
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w żeglarstwie regatowym 
w kl.Optimist i Laser oraz 49er
1. Obozy treningowe  przygotowujące zawodników klasy Laser i Optimist do startu w sezonie 2019 r.
a) Obóz treningowy na akwenie morskim- Morze Śródziemne (Hiszpania), luty 2019
b) Obóz treningowy na akwenie morskim- Morze Śródziemne (Hiszpania), kwiecień 2019
c) Obóz treningowy na zatoce, kl. Optimist- Zatoka Pucka, kwiecień – maj 2019
2. Udział w cyklu regat o Puchar Młodzika organizowanych przez PSKO i TOZŻ odbywający się na akwenach śródlądowych i 
morskich na terenie całego kraju kl. Optimist  marzec – październik 2019 wg. kalendarza imprez TOZŻ
3. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Włocławek wrzesień 2019

Udział olimpijskich klas 49er, Laser i międzynarodowej Optimist w MŚ, PE, MP i PP.

Puchar Polski oraz el. MŚ i ME kl. Laser - udział zawodników klasy Laser w cyklu imprez zaliczanych do Pucharu Polski : akweny 
śródlądowe i morskie od kwietnia do czerwca 2019 r.
Puchar Polski kl. Optimist - udział zawodników klasy Optimist w cyklu imprez zaliczanych do Pucharu Polski o najwyższym 
współczynniku (1.6); akweny śródlądowe i morskie kwiecień-czerwiec 2019 r.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – udział zawodników w Finale OOM; sierpień 2019
Puchar Polski kl. Laser – udział zawodników kl. Laser w cyklu zawodów zaliczanych do Pucharu Polski; akweny śródlądowe i 
morskie lipiec – październik 2019
Mistrzostwa Polski kl. Laser – start zawodników kl. Laser w finale MP Sprint, finale MP Laser Radial Junio r, finale MP Laser 
Radial i Standard; akwen śródlądowy wrzesień – październik 2019 r.
Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników kl. Optimist i Laser - Zalesie 20-28.07.2019
Organizacja regat w randze ogólnopolskiej dla dzieci i młodzieży, zaliczanych do Pucharu Polski w kl. Optimist gr.B – Zalesie maj 
2019 (baza: obiekty Toruńskiego klubu Żeglarskiego , baza treningowa w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim)
W regatach wystartowały dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat, uprawiające żeglarstwo regatowe w klasie Optimist oraz Laser 4.7. 
Regaty są wpisane do kalendarza Polskiego Stowarzyszenia klasy Optimist.
W 2019 roku Toruński Klub Żeglarski zorganizował półkolonie żeglarskie dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Szkolenie prowadzono  podczas czterech tygodniowych turnusów na łódkach klasy OPTIMIST, najlepiej dostosowanych do 
potrzeb małego żeglarza. Półkolonie organizowane są co roku w ośrodku Toruńskiego Klubu Żeglarskiego w Zalesiu nad Jeziorem 
Chełmżyńskim. 
Uczestnicy brali udział w treningu na wodzie, oraz zajęciach sportowo - rekreacyjnych o tematyce żeglarskiej pod okiem 
wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy poznali podstawy teorii żeglowania oraz zwyczaje żeglarskie.
Toruński Klub Żeglarski brał udział w Ogólnopolski Programie Edukacji Żeglarskiej – PolSailing 2019. 
Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej - PolSailing jest największym w Polsce, kompleksowym programem wsparcia i 
popularyzacji żeglarstwa realizowanym przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z okręgowymi związkami żeglarskimi i 
klubami oraz przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Bezpośrednimi odbiorcami tej części programu są uczniowie szkół podstawowych. Program był realizowany w czternastu 
ośrodkach w klasie Optimist (Bolesławiec, Częstochowa, Gdańsk, Giżycko, Kalisz, Kielce, Lublin, Olsztyn, Pszczyna, Tarnobrzeg, 
Toruń, Ustka, Warszawa, Wrocław). W każdym z ośrodków w zajęciach brało udział 100 dzieci w klasie Optimist.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

500

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
Toruńskiego Klubu Żeglarskiego jest:
1.Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo.
2. Podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników
3. Promowanie i rozwój żeglarstwa jako sportu 
dla wszystkich.
4. Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
dzieci.
5. Przygotowanie dzieci do startu w regatach
6. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez 
uczestnictwo w aktywnym i zdrowym stylu życia  
                                 .

93.12.Z 5 913,20 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 402 804,91 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Przedmiotem nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
Toruńskiego Klubu Żeglarskiego jest:
1.Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo                      
                       .
2. Podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników
3. Promowanie i rozwój żeglarstwa jako 
sportu dla wszystkich.
4. Poprawa warunków uprawiania sportu 
przez dzieci.
5. Przygotowanie dzieci do startu w 
regatach
6. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia 
poprzez uczestnictwo w aktywnym i 
zdrowym stylu życia.

93.12.Z 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, 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 73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. Usługi 
reklamowe polegające na udostępnieniu powierzchni reklamowych na pontonach trenerskich 
, na stronie internetowej Toruńskiego Klubu Żeglarskiego . Podczas rozpoczęcia i zakończenia 
regat zawodnicy występowali z flagą miasta
Podczas zawodów zawodnicy prezentowali się w koszulkach klubowych z herbem Torunia. 
Informacja o wsparciu finansowym pojawiła się na stronie www.tkz.torun.pl 
Na stronie www.tkz.torun.pl były zamieszczane relacje ze startów w zawodach z dopiskiem 
„start w zawodach dofinansowany ze środków Miasta Torunia”.  Podczas zawodów 
promowano pozytywny wizerunek Torunia jako miasta wspierającego sport.

2 77.21.Z

.                                                        
                                                          
                                                          
 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i 
sportowego                                        
                                                                                 
                                                                             
                                                             .
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5 913,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 114 195,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 241 633,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 119 518,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 22 181,00 zł

d) przychody finansowe 310,01 zł

e) pozostałe przychody 19 162,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 143 706,00 zł

2.4. Z innych źródeł 138 990,71 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 913,20 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

23 620,00 zł

90 575,00 zł

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) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

26 525,00 zł

30 000,00 zł

65 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

22 181,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 35 084,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -78 131,10 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 22 181,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 429 219,80 zł 5 913,20 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

206 548,78 zł 5 913,20 zł

197 649,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

6 681,72 zł

8 950,01 zł

9 390,19 zł 0,00 zł

1 Wynagrodzenie trenerów Toruńskiego Klubu Żeglarskiego przygotowujących zawodników do:
-  udziału we współzawodnictwie sportowym w żeglarstwie regatowym w kl.Optimist i Laser
- udziału olimpijskich klas 49er, Laser i międzynarodowej Optimist w MŚ, PE, MP i PP

5 913,20 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 22 181,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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)

3 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. 0,50 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)

3,00 etatów

7 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

59 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 
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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 95 557,00 zł

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

95 557,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 548,00 zł

4 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

80 275,00 zł

76 275,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 000,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 282,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 36 117,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 59 440,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Organizacja Regat o Puchar 
Polski

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo

Gmina Miasta Toruń 4 000,00 zł

2 Udział w MŚ,ME,PE,MP,PP 
zawodników klasy 49er,OPT i 
Laser w I półroczu 2019

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo

Gmina Miasta Toruń 10 000,00 zł

3 Prowadzenie szkolenia 
sportowego dzieci i 
młodzieży oraz udział we 
współzawodnictwie 
sportowym w żeglarstwie 
regatowym w kl. Optimist i 
Laser oraz 49er.

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo

Gmina Miasta Toruń 53 375,00 zł

4 Obóz sportowy w Zalesiu Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo

Gmina Miasta Toruń 3 200,00 zł

5 Udział w MŚ,ME,PE,MP,PP 
zawodników klasy 49er,OPT i 
Laser w II półroczu 2019

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo

Gmina Miasta Toruń 16 000,00 zł

6 Szkolenie dzieci i młodzieży 
2019

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

4 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 550,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Kowalski
Dominik Franciszkowski

Marta Frydrychowicz
Andrzej Steidinger

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Sport Wszystkich Dzieci -
Program Edukacji Żeglarskiej 
-Polsailing 2019

Upowszechnianie sportu dzieci i 
młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki 23 620,00 zł

2020-10-05
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