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Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-06-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. ELBLĄG

Powiat M. ELBLĄG

Ulica RADOMSKA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość ELBLĄG Kod pocztowy 82-300 Poczta ELBLĄG Nr telefonu 552326720

Nr faksu 552326720 E-mail 
adamkapczynski@gmail.com

Strona www www.jachtklub.elblag.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-08-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 17031292800000 6. Numer KRS 0000027803

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 Seroka Komandor TAK

Adam Kapczyński V-ce Komandor TAK

Arkadiusz Alchimowicz Skarbnik TAK

Grzegorz Polak Członek Zarządu TAK

Krzysztof Kowalski Członek Zarządu TAK

Tomasz Szczepański Członek Zarządu TAK

Leszek Kapczyński Członek Zarządu 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

Stefan Krzekotowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Borys Członek RN TAK

Andrzej Hulanicki Członek RN TAK

"STOWARZYSZENIE JACHTKLUB ELBLĄG"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) działania na rzecz poprawy warunków uprawiania żeglarstwa i innych 
sportów wodnych,
b) wychowanie młodzieży poprzez naukę żeglowania,
c) wspieranie w podnoszeniu poziomu sportowego i przygotowaniach do 
osiągania jak najlepszych wyników sportowych,
d) popularyzacja żeglarstwa i innych sportów wodnych,
e) udział w ogólnopolskim życiu sportowym,
f) podejmowanie, prowadzenie i rozwijanie międzynarodowej współpracy 
w dziedzinie żeglarstwa, a także przystępowanie w tym zakresie do 
odpowiednich organizacji zagranicznych na zasadach członkostwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) prowadzenie zajęć sportowych i turystycznych,
b) organizowanie szkolenia żeglarskiego,
c) organizowanie zawodów sportowych wszystkich klas z udziałem 
zawodników krajowych i zagranicznych, branie udziału w imprezach 
żeglarskich krajowych i zagranicznych, 
d) zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości korzystania ze 
sprzętu i urządzeń sportowych w ramach obowiązujących w tym zakresie 
regulaminów,
e) budowę, dzierżawę, użytkowanie i utrzymanie urządzeń, obiektów i 
sprzętu żeglarskiego oraz prowadzenie ich konserwacji i bieżących 
remontów,
f) współpracę z odpowiednimi związkami sportowymi oraz pokrewnymi 
organizacjami sportowymi i żeglarskimi, 
g) prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i towarzyskiej 
poprzez odczyty, pogadanki, spotkania, wycieczki, wieczorki i zebrania 
towarzyskie,
h) otaczanie opieką sportową młodzieży szkolnej,
i) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnych usług, 
obozów, imprez kulturalnych i sportowych, 
j) prowadzenie działalności wydawniczej,
k) prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej,
l) współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3500

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom żeglarzy oraz całego środowiska wodnego zorganizowaliśmy 
kolejną edycję regat pod nazwą Puchar Mariny Elbląg. Były to całodzienne regaty, których trasa 
zaplanowana została dookoła całego Zalewu Wiślanego. Regaty w założeniu integrowały społeczność 
żeglarską wód Zalewu Wiślanego głównie ze względu na fakt, iż ich trasa przebiega wzdłuż linii 
brzegowej całego akwenu, odwiedzając niejako każdy z portów macierzystych żeglarzy biorących udział 
w regatach. Ideą organizatorów było wprowadzenie nowej formuły regat na Zalewie Wiślanym, przy 
zachowaniu historycznych tradycji regat długodystansowych. Nowa jakość wydarzenia pn. Puchar 
Mariny Elbląg jeszcze bardziej zacieśniła więzy pomiędzy żeglarzami, a także propagowała żeglarstwo 
jako sport fair play. Regaty odbywały się na początku sezonu żeglarskiego, co przyciągnęło zarówno 
samych żeglarzy spragnionych rywalizacji, jak również sympatyków tego sportu, którzy śledzili zmagania 
regatowe z brzegów Zalewu Wiślanego. 

Jak co roku wspieraliśmy organizację kolejnej edycji Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech 
Marszałków. Członek naszego Jachtklubu Bogdan Justyński od lat prowadzi klasyfikację Pucharu Zalewu 
Wiślanego, w której nagradzani są sternicy z najlepszymi osiągnięciami w sezonie. 

Jak co roku we współpracy z elbląskim oddziałem Polskiego Związku Niewidomych zorganizowaliśmy w 
Nadbrzeżu Piknik Pod Żaglami dla dzieci niewidomych i słabo widzących.

Jak co roku w naszym Klubie odbyło się szkolenie na stopnie żeglarza jachtowego i sternika jachtowego, 
którego organizacją zajął się Leszek Kapczyński. Szkolenie zakończone egzaminem cieszyło się licznym 
gronem uczestników. 

Przeprowadzony został kolejny etap remontu w części hotelowej, wyremontowano pokoje na poddaszu 
oraz łazienki w pokojach.

Zarząd czynił starania w celu pozyskania zewnętrznych funduszy na remont hangaru jachtowego, które 
zakończyły się sukcesem. Obecnie dobiega końca remont. Wkład własny do projektu Zarząd pozyskał od 
właściciela obiektu, którym jest Miasto Elbląg, pozostała część środków została sfinansowana ze 
środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z funduszy unijnych.
 
Zarząd Jachtklubu Elbląg już teraz pracuje i czyni przygotowania do następnego sezonu żeglarskiego. 
Pojawia się wiele pomysłów, które mają szansę na realizację w latach następnych.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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

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)

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizowanie zawodów 
sportowych wszystkich 
klas z udziałem 
zawodników krajowych i 
zagranicznych, banie 
udziału w imprezach 
żeglarskich krajowych i 
zagranicznych. 
Organizacja 
długodystansowych regat 
żeglarskich pod nazwą 
Puchar Mariny Elbląg. Były 
to całodzienne regaty, 
których trasa zaplanowana 
została dookoła całego 
Zalewu Wiślanego, co 
zacieśniło więzy pomiędzy 
żeglarzami i propagowano 
żeglarstwo jako sport fair 
play. Regaty 
zorganizowane przez 
członków stowarzyszenia 
dla szerokiego grona 
żeglarzy z regionów 
województwa warmińsko-
mazurskiego i 
województwa 
pomorskiego. Cieszyły się 
ogromnym 
zainteresowaniem 
żeglarzy, który brali udział 
łączenie z całymi swoimi 
rodzinami.

93.19.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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Stowarzyszenie jak co 
roku podjęło działania 
związane ze współ 
organizacją i 
marytorycznym 
wsparciem kolejnej 
edycji dziecięcych regat 
organizowanych w 
ramach dorocznej 
imprezy żeglarskiej  o 
nazwie Puchar Trzech 
Marszałków, gdzie 
startują najmłodsi 
uczestnicy na 
optymistach. Regaty te 
są częścią regat 
organizowanych przez 
marszałków 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego oraz 
województwa 
pomorskiego oraz 
gubernatora Obwodu 
Kaliningradzkiego 
Federacji Rosyjskiej. 
Jak co roku we 
współpracy z elbląskim 
oddziałem Polskiego 
Związku Niewidomych 
Stowarzyszenie 
Jachtklub Elbląg 
zorganizowało w 
Nadbrzeżu Piknik Pod 
Żaglami dla dzieci 
niewidomych i słabo 
widzących. Impreza ta 
cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem 
rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
które chętnie korzystają 
z możliwości wspólnego 
pożeglowania.

90.04.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 wyników/zysków i strat) 222 723,51 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 551,70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 88 358,71 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 111 614,86 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. 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. 
"Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg" z siedzibą w 
Elblągu w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej prowadzi dla swoich 
członków oraz dla innych osób 
zainteresowanych usługi noclegowe. Dochody z 
działalności hotelowej przeznacza na działalność 
statutową, w tym na finansowanie działalności 
pożytku publicznego. Prowadzenie usług 
noclegowych powoduje zwiększenie 
atrakcyjności obiektu oraz pozwala 
Stowarzyszeniu propagować ideę żeglarstwa w 
szerokim gronie odbiorców. Obiekt noclegowy 
zlokalizowany jest na terenie przystani 
jachtowej, którym zarządza Stowarzyszenie.

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. "Stowarzyszenie Jachtklub 
Elbląg" z siedzibą w Elblągu w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej prowadzi działalność związaną z 
usługami świadczonymi na rzecz osób 
korzystających z przystani jachtowej oraz 
parkingu zlokalizowanego obok obiektu 
hotelowego. W tych ramach świadczy usługi 
związane z parkowaniem łodzi, przestawianiem 
ich na zlecenie klientów. Ponadto w ramach 
działalności obsługi parkingu przy budynku 
klubowym Stowarzyszenie świadczy usługi 
parkowania pojazdów przy hotelu.

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów 
kempingowych) i pola namiotowe. 
"Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg" z siedzibą w 
Elblągu w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej zapewnia osobom 
zainteresowanym skorzystaniem z pola 
kempingowego możliwość krótkotrwałego 
pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym 
do bezpośredniej konsumpcji. Na polu 
namiotowym zlokalizowanym zarówno w 
Elblągu jak i bazie letniej w Nadbrzeżu osoby 
zainteresowane pobytem mają możliwość 
rozstawienia namiotu i skorzystania z dostępnej 
infrastruktury. Zainteresowani mają również 
możliwość zakupu gotowego posiłku do 
bezpośredniego spożycia.
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d) Przychody finansowe 198,24 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 560,00 zł

10 560,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 200 171,81 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

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 991,70 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

1 Organizacja regat żeglarskich Puchar Mariny Elbląg 374,80 zł

2 Organizacja rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego 2 641,14 zł

3 Organizacja Pikniku pod Żaglami dla dzieci 688,80 zł

1 Upowszechnianie uprawiania żeglarstwa 27 083,29 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 991,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 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 -8 064,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 62 090,57 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 260 478,25 zł 11 991,70 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

30 616,37 zł 11 991,70 zł

26 268,14 zł 0,00 zł

182 371,94 zł

291,00 zł

0,00 zł

20 930,80 zł 0,00 zł

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.)

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej -91 780,64 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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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)

3,0 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)

3,0 etatów

5,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

99,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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

0,00 osób

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 77 539,82 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

41 441,92 zł

30 840,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 600,00 zł

- inne świadczenia 6 001,92 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 36 097,90 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

77 539,82 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)

6 461,65 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 9 200,00 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)

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 (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)

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

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

936,00 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

9 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych pożyczka dla JACHTKLUB 
Sp. z o.o., którego 
Stowarzyszenie jest 
udziałowcem
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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 (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)

nie dotyczt

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

organizacji

Ryszard Seroka
Arkadiusz Alchimowicz

21.05.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Jachtklub Elbląg Spółka z ograniczoną 
ospowiedzialnością

Elbląg 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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