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• 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 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SOPOT

Powiat SOPOT

Ulica UL. DR. ALEKSANDRA 
MAJKOWSKIEGO

Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość SOPOT Kod pocztowy 81-719 Poczta SOPOT Nr telefonu 505552115

Nr faksu E-mail fundacja@trefl.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-12-07

2004-08-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19263968700000 6. Numer KRS 0000069822

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

Marta Konior Prezes Zarządu TAK

Kamil Leśniewski Wiceprezes 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

Mieczysław Grecki Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Jeszke Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "TREFL"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu.
b. Upowszechnianie wśród młodzieży stylu życia wolnego od uzależnień i 
nałogów.
c. Wsparcie młodzieży w rozwoju sportowej ścieżki życia oraz pomoc 
młodym sportowcom w trudnych warunkach życiowych. 
d. Wspieranie i upowszechnianie edukacji artystycznej, kulturalnej i 
czytelniczej.
e. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju oraz promocji kultury i sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
f. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.
g. Promowanie zdrowego stylu życia i edukowanie w tym zakresie dzieci i 
młodzieży.
h. Wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży.
i. Propagowanie i wspieranie idei i zachowań proekologicznych.
j. Promowanie zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród dzieci i 
młodzieży.
k. Wsparcie dzieci i rodzin, które nagle znalazły się w trudnych warunkach 
życiowych.
l. Wsparcie domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
innych instytucji pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja w 2021 roku realizowała swoje cele, m.in. w ramach 
następujących działań i przedsięwzięć:
1. W ramach wsparcia edukacyjno-psychologicznego zorganizowano cykl 
zajęć dodatkowych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki 
oraz warsztaty techniki uczenia dla uczniów klas koszykarskich SMS przy I 
LO w Sopocie, dzięki takiemu wsparciu młodzież z klas koszykarskich 
wyrównała poziom wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy 
programowej. Zajęcia odbywały się od lutego do czerwca 2021. Fundacja 
otrzymała dotację w wysokości 5 000zł.
2. Zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 zadania 
publiczne zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi z Miastem Sopot - 
Sprawozdania złożone zostały terminowo.
• ,,Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy I LO w Sopocie do ENERGA  
Basket Ligi i reprezentacji Polski. Rozgrywki Juniorów – U 17”.  
Fundacja otrzymała dotację w wysokości 25 000 zł.
• ,,Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy I LO w Sopocie do ENERGA  
Basket Ligi i reprezentacji Polski. Rozgrywki Juniorów Starszych – U 19”.  
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł
• ,,Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy I LO w Sopocie do ENERGA  
Basket Ligi  i reprezentacji Polski. Rozgrywki II Ligii Mężczyzn”.  
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł
• Organizacja zimowego obozu dochodzeniowego dla podopiecznych 
Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl w Sopocie- Luty  2021. 
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 7 000 zł.
• Organizacja letniego obozu dochodzeniowego dla podopiecznych 
Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl w Sopocie- sierpień 2021. 
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 7 000 zł.
• Organizacja Turnieju Baltic Basket Cup 2021 dla młodzieżowych klubów 
koszykarskich – wrzesień 2021.
Fundacja otrzymała dotację w wysokości 5 000 zł.
3. W całym roku 2021 (styczeń-grudzień) prowadzona była działalność 
Bursy Sportowej w  Sopocie, środki na utrzymanie otrzymujemy z dotacji 
Gminy Miasta Sopot. Wykorzystanie lokalu w całości mieści się w zakresie 
działalności statutowej Fundacji. W Bursie Sportowej zapewniamy stałą 
opiekę i bezpośredni nadzór wychowawców całodobowo.
4. Z tytułu posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego – w ramach 
otrzymania 1%  podatku na konto Fundacji wpłynęły środki finansowe w  
kwocie 23 581,80  zł
5. Fundacja bezpośrednio współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 7 w 
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Sopocie – w ramach współpracy  podpisana została  czterostronna umowa 
(Urząd Miasta w Sopocie, Trefl  Sopot, Szkoła nr 7 oraz Fundacja Rozwoju 
Edukacji Trefl) dotycząca szkolenia młodzieży.
6. Kolejny rok współpracowaliśmy  z Komendą Policji w Sopocie i Gdańsku, 
które prowadzą prospołeczne zajęcia w przedszkolach i szkołach, 
edukujące dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, w 
drodze do szkoły oraz na wakacjach. W wyniku tej aktywności wraz z 
Policją Sopocką zrealizowano IV Edycję Projektu „W Sopocie jest Modą 
Bezpieczeństwo nad wodą”. Na realizację niniejszego Wydarzenia została 
przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł.
7. Zorganizowaliśmy Międzynarodowy IV Baltic Cup 2021. Turniej odbył się 
w grudniu i  planowany jest jako impreza cykliczna. W turnieju wzięły 
udział dzieci z całej Polski. Na organizację imprezy została przyznana 
dotacja w wysokości 50 000 zł.
8. W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w kwocie 30 000 zł na realizację zadania pod nazwą 
„Poznajemy legendy kaszubskie. Trefliki w przedszkolu - książka w 
planszach” wydaliśmy książkę w planszach i rozdystrybuowaliśmy ją do 
3000 bibliotek oraz przedszkoli w całej Polsce.
9. Zrealizowaliśmy kolejną edycję projektu „Kinoteatr i Nowe Technologie” 
– cykl warsztatów z animacji poklatkowej, dźwięku i teatru w ramach 
dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
kwocie 41 000 zł.
10. Od września 2019 kontynuujemy realizację projektu „Gdyńskie 
Centrum Animacji (GCA)”. Projekt wspiera edukację w szerokim pojęciu 
kultury i sztuki, w szczególności związanej z animacja filmową.
11. W 2021 roku Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl” kontynuuje projekt 
młodzieżowych rozgrywek w piłce koszykowej, prowadząc drużyny w 
rozgrywkach U-16, U-18, U-20 oraz II Ligi gdzie szkolą się nasi młodzi 
koszykarze w profesjonalnym współzawodnictwie.
12. W listopadzie i grudniu zostały terminowo złożone wnioski o 
dofinansowanie działalności sportowej, rozbudowę infrastruktury oraz 
działalność w zakresie edukacji i kultury oraz sztuki w konkursach gdzie 
trwały nabory.

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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Fundacja w 2021 roku realizowała swoje cele, m.in. w ramach następujących działań i przedsięwzięć:
1. W ramach wsparcia edukacyjno-psychologicznego zorganizowano cykl zajęć dodatkowych z języka polskiego, języka 
angielskiego i matematyki oraz warsztaty techniki uczenia dla uczniów klas koszykarskich SMS przy I LO w Sopocie, dzięki 
takiemu wsparciu młodzież z klas koszykarskich wyrównała poziom wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej. 
Zajęcia odbywały się od lutego do czerwca 2021. Fundacja otrzymała dotację w wysokości 5 000zł.
2. Zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 zadania publiczne zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi 
z Miastem Sopot - Sprawozdania złożone zostały terminowo.
• ,,Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy I LO w Sopocie do ENERGA  Basket Ligi i reprezentacji Polski. Rozgrywki Juniorów – U 
17”.  
Fundacja otrzymała dotację w wysokości 25 000 zł.
• ,,Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy I LO w Sopocie do ENERGA  Basket Ligi i reprezentacji Polski. Rozgrywki Juniorów 
Starszych – U 19”.  
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł
• ,,Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy I LO w Sopocie do ENERGA  Basket Ligi  i reprezentacji Polski. Rozgrywki II Ligii 
Mężczyzn”.  
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł
• Organizacja zimowego obozu dochodzeniowego dla podopiecznych Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl w Sopocie- Luty  2021. 
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 7 000 zł.
• Organizacja letniego obozu dochodzeniowego dla podopiecznych Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl w Sopocie- sierpień 2021. 
              Fundacja otrzymała dotację w wysokości 7 000 zł.
• Organizacja Turnieju Baltic Basket Cup 2021 dla młodzieżowych klubów koszykarskich – wrzesień 2021.
Fundacja otrzymała dotację w wysokości 5 000 zł.
3. W całym roku 2021 (styczeń-grudzień) prowadzona była działalność Bursy Sportowej w  Sopocie, środki na utrzymanie 
otrzymujemy z dotacji Gminy Miasta Sopot. Wykorzystanie lokalu w całości mieści się w zakresie działalności statutowej 
Fundacji. W Bursie Sportowej zapewniamy stałą opiekę i bezpośredni nadzór wychowawców całodobowo.
4. Z tytułu posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego – w ramach otrzymania 1%  podatku na konto Fundacji wpłynęły 
środki finansowe w  kwocie 23 581,80  zł
5. Fundacja bezpośrednio współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 7 w Sopocie – w ramach współpracy  podpisana została  
czterostronna umowa (Urząd Miasta w Sopocie, Trefl  Sopot, Szkoła nr 7 oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Trefl) dotycząca 
szkolenia młodzieży.
6. Kolejny rok współpracowaliśmy  z Komendą Policji w Sopocie i Gdańsku, które prowadzą prospołeczne zajęcia w 
przedszkolach i szkołach, edukujące dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, w drodze do szkoły oraz na 
wakacjach. W wyniku tej aktywności wraz z Policją Sopocką zrealizowano IV Edycję Projektu „W Sopocie jest Modą 
Bezpieczeństwo nad wodą”. Na realizację niniejszego Wydarzenia została przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł.
7. Zorganizowaliśmy Międzynarodowy IV Baltic Cup 2021. Turniej odbył się w grudniu i  planowany jest jako impreza cykliczna. 
W turnieju wzięły udział dzieci z całej Polski. Na organizację imprezy została przyznana dotacja w wysokości 50 000 zł.
8. W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 30 000 zł na realizację zadania 
pod nazwą „Poznajemy legendy kaszubskie. Trefliki w przedszkolu - książka w planszach” wydaliśmy książkę w planszach i 
rozdystrybuowaliśmy ją do 3000 bibliotek oraz przedszkoli w całej Polsce.
9. Zrealizowaliśmy kolejną edycję projektu „Kinoteatr i Nowe Technologie” – cykl warsztatów z animacji poklatkowej, dźwięku i 
teatru w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 41 000 zł.
10. Od września 2019 kontynuujemy realizację projektu „Gdyńskie Centrum Animacji (GCA)”. Projekt wspiera edukację w 
szerokim pojęciu kultury i sztuki, w szczególności związanej z animacja filmową.
11. W 2021 roku Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl” kontynuuje projekt młodzieżowych rozgrywek w piłce koszykowej, 
prowadząc drużyny w rozgrywkach U-16, U-18, U-20 oraz II Ligi gdzie szkolą się nasi młodzi koszykarze w profesjonalnym 
współzawodnictwie.
12. W listopadzie i grudniu zostały terminowo złożone wnioski o dofinansowanie działalności sportowej, rozbudowę 
infrastruktury oraz działalność w zakresie edukacji i kultury oraz sztuki w konkursach gdzie trwały nabory.
13. W związku z sytuacją COVID-19 oczekiwaliśmy dogodnej możliwości otwarcia i funkcjonowania w ramach projektów 
Muzeum Animacji oraz Ulicy Brydżowej.
14. W ostatnim kwartale roku 2021 zrealizowaliśmy projekt komercyjny pod nazwą "Przerwa na wspólne czytanie", który 
polegał na dystrybucji książek do bibliotek nagrodzonych w konkursie organizowanym przez Spółkę Ferrero Polska Commercial. 
W związku z tą akcją osiągnęliśmy przychód w wysokości 189 200 zł netto, a dochód w kwocie niemal 55 000 zł przeznaczyliśmy 
na cele statutowe Fundacji.
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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

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

20000

30

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
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Główną działalnością Fundacji jest prowadzenie 
bursy sportowej dla młodzieży uzdolnionej 
sportowo. Bursa dedykowana jest młodzieży 
uzdolnionej koszykarsko z całej Polski. 
Prowadzona jest w budynku dzierżawionym od 
Miasta Sopotu. Oferuje wychowankom 
zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz 
opiekę wychowawców. Młodzieży oferowana 
jest możliwość treningów oraz, w razie potrzeby, 
profesjonalna pomoc w nauce. Organizowane są 
także obozy letnie i zimowe obozy sportowe, 
które oferują młodzieży zakwaterowanie, 
wyżywienie oraz profesjonalne treningi.

92.04.Z 23 581,80 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja profesjonalnych obozów 
koszykarskich dla młodzieży uzdolnianej 
sportowo z całej Polski. Obozy 
organizowane przez Fundację wykorzystują 
Bursę Fundacji jako bazę noclegową. 
Treningi i zajęcia prowadzone są w 
obiektach sportowych szkolnych. Obozy 
zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie 
oraz opiekę profesjonalnej kadry 
trenerskiej. Oprócz treningów zapewniane 
są dodatkowe atrakcje w postaci wycieczek, 
wyjść na basen lub imprez integracyjnych. 
Obozy prowadzone są w bardzo 
profesjonalny sposób na wysokim 
sportowym poziomie.

93.19.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 93.29.Z

Działalność gospodarcza Fundacji polega na prowadzeniu profesjonalnego szkolenie 
sportowego młodzieży koszykarskiej na rzecz Klubu Sportowego Trefl Sopot. Szkolenie 
prowadzone jest przez licencjonowanych trenerów koszykówki, Fundacja korzysta z usług 
fizjoterapeutów dla odpowiedniej regeneracji zawodników. W ramach działalności 
gospodarczej świadczone są również usługi reklamowe - głównie w formie nadruków loga na 
koszulkach zawodników, jak również poprzez wyświetlanie danych identyfikacyjnych marki 
podczas meczów.

2 85.59.B

Fundacja prowadzi działania dotyczące edukacji kulturalnej - kursy animacji poklatkowej 
(technika wytwarzania filmów w technologii stop motion), zajęcia kreatywne dla dzieci. 
Podczas zajęć z animacji zaglądamy do filmowej kuchni, pokazujemy, jak tworzy się 
scenariusze, jak powstają postacie i scenografia. Uczestnicy używając własnych rąk i 
wyobraźni nadają życie tworzonym postaciom. Pod koniec roku 2020 Fundacja otworzyła 
Ulicę Brydżową - Muzeum Kart do Gry, w którym prezentuje jedną z największych i 
najróżnorodniejszych kolekcji kart do gry i rekwizytów karcianych w Europie.

3 47.19.Z

W ostatnim kwartale roku 2021 zrealizowaliśmy projekt komercyjny pod nazwą "Przerwa na 
wspólne czytanie", który polegał na dystrybucji książek do bibliotek nagrodzonych w konkursie 
organizowanym przez Spółkę Ferrero Polska Commercial. Fundacja na zlecenie 
Human2Human sp. z o.o. zajęła się kontaktem z nagrodzonymi bibliotekami, nadzorowaniem 
procesu wyboru nagród, zleceniem produkcji plansz edukacyjnych, skompletowaniem 
zamówionych przez nagrodzone podmioty książek oraz wysyłką towarów do zwycięzców 
konkursu.
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23 581,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 368 881,39 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 518 648,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 581,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 539 402,77 zł

d) przychody finansowe 63,89 zł

e) pozostałe przychody 955 600,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 018 802,77 zł

2.4. Z innych źródeł 107 382,80 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 23 581,80 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

121 000,00 zł

247 881,39 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:

0,00 zł

179 400,00 zł

300 000,00 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)

539 402,77 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 -220 432,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -233 713,76 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 1 325 253,89 zł 23 581,80 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

244 014,74 zł 23 581,80 zł

233 713,76 zł 0,00 zł

691 061,64 zł

9,55 zł

129 012,89 zł

27 441,31 zł 0,00 zł

1 prowadzenie bursy sportowej dla młodzieży uzdolnionej koszykarsko 23 581,80 zł

1 prowadzenie bursy sportowej dla młodzieży uzdolnionej 23 581,80 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 0,00 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)

5 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)

2,54 etatów

46 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

0 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)

12 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

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 576 996,92 zł

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

276 674,73 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 

300 322,19 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)

1 091,66 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)  

655,88 zł

6 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

6 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

178 589,49 zł

178 589,49 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 398 407,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 153 427,85 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 123 246,88 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

1 400,00 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 Od Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego przy I LO w 
Sopocie do ENERGA  Basket 
Ligi i reprezentacji Polski. 
Rozgrywki Juniorów – U 17

ROZWÓJ MLODZIEŻY - 
Rozgrywki Juniorów Starszych 
U-17

Gmina Miasta Sopot 25 000,00 zł

2 Od Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego przy I LO w 
Sopocie do ENERGA  Basket 
Ligi i reprezentacji Polski. 
Rozgrywki Juniorów 
Starszych – U 19

ROZWÓJ MLODZIEŻY - 
Rozgrywki Juniorów Starszych 
U-19

Gmina Miasta Sopot 20 000,00 zł

3 Od Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego przy I LO w 
Sopocie do ENERGA  Basket 
Ligi  i reprezentacji Polski. 
Rozgrywki II Ligii Mężczyzn

ROZWÓJ MLODZIEŻY - 
Rozgrywki II ligi

Gmina Miasta Sopot 10 000,00 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

9 529,00 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)

4 Organizacja zimowego obozu 
dochodzeniowego dla 
podopiecznych Fundacji 
Rozwoju Edukacji Trefl w 
Sopocie

WSPIERANIE MŁODZIEŻY - 
Organizacja letniego obozu 
dochodzeniowego dla 
podopiecznych Fundacji 
Rozwoju Edukacji Trefl w 
Sopocie- luty2021

Gmina Miasta Sopot 7 000,00 zł

5 Obóz letni koszykarzy. 
Podopiecznych Fundacji 
Trefla w Sopocie.

WSPIERANIE MŁODZIEŻY - 
Organizacja letniego obozu 
dochodzeniowego dla 
podopiecznych Fundacji 
Rozwoju Edukacji Trefl w 
Sopocie- sierpień 2021

Gmina Miasta Sopot 7 000,00 zł

6 Wspieranie edukacyjno-
psychologiczne uczniów I LO 
z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego w Sopocie, 
wybitnie uzdolnionych 
koszykarsko

ROZWOJ MLODZIEZY - cykl zajęć 
dodatkowych z języka 
polskiego, języka angielskiego i 
matematyki oraz warsztaty 
techniki uczenia dla uczniów 
klas koszykarskich przy I LO w 
Sopocie

Gmina Miasta Sopot 5 000,00 zł

7 Baltic Basket Cup 2021 Organizacja imprezy sportowej 
dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Sopot 5 000,00 zł

8 W Sopocie jest Modą 
Bezpieczeństwo nad wodą

Wspieranie edukacji dla 
bezpieczeństwa

Gmina Miasta Sopot 5 000,00 zł

9 Poznajemy legendy 
kaszubskie. Trefliki w 
przedszkolu - książka w 
planszach

Wydanie książki w planszach dla 
grup przedszkolnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

30 000,00 zł

10 BURSA SPORTOWA PROWADZENIE BURSY 
SPORTOWEJ DLA MŁODZIEŻY 
KOSZYKARSKIEJ

Gmina Miasta Sopot 163 802,07 zł

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

1 Kinoteatr i nowe technologie Projekt edukacyjno-artystyczny 
skierowany do dzieci i 
młodzieży w wieku 6-15 lat oraz 
seniorów. Jego istotą jest 
pokazanie młodszym i starszym 
odbiorcom, w jaki sposób 
kreatywnie wykorzystać 
ogólnodostępne narzędzia 
technologiczne (laptop czy 
smartfon), zarówno w procesie 
edukacji, jak i podczas twórczej 
zabawy z pogranicza szeroko 
rozumianej sztuki plastycznej, 
rękodzielnictwa, aktorstwa, czy 
realizacji dźwięku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

41 000,00 zł

2 Międzynarodowy IV Baltic 
Cup 2021

Organizacja imprezy sportowej 
dla dzieci i młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki 50 000,00 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 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

Marta Konior 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

2022-10-17
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