Sprawozdanie merytoryczne
z
działalności
Trójmiejskiego Stowarzyszenia
Motocyklowego
za rok 2015.

Wstęp
Poniższe sprawozdanie jest drugim rocznym, a pierwszym obejmującym pełne 12 miesięcy
działalności, które TSM ma przyjemność złożyć na Państwa ręce. Tych kilka stron jest
dowodem na to, że warto wspólnie tworzyć coś, co będzie dodawało sił poprzez działania
na rzecz potrzebujących, w czym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia. Warto, ponieważ
niesiemy uśmiech, radość i pomoc pokrzywdzonym przez los.

1. Nazwa Stowarzyszenia.
Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe.

2. Siedziba Stowarzyszenia
Aleja Niepodległości 811, 81-704 Sopot
info@tsm.org.pl
www.tsm.org.pl

3. Data rejestracji
KRS 13.06.2014

4. Numery identyfikacyjne
KRS 0000513543
NIP 5851468987
REGON 222107884

5. Zgłoszenia zbiórek
Zbiórka publiczna Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego - Mikołaje na
Motocyklach zarejestrowana pod numerem 2014/461/OR dnia 05.09.2014 z terminem
rozliczenia na dzień 4.09.2016

6. Organy statutowe
W minionym roku swoją kadencję sprawowały organy w składzie:
Zarząd:
Szymon Lasek – Prezes Zarządu
Rafał Dadej – V-ce Prezes Zarządu
Piotr Lewandowski – V-ce Prezes Zarządu
Komisja rewizyjna:
Paulina Erdman - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Andrzej Ciach – Członek Komisji Rewizyjnej
Sławomir Gułaj – Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Szulc – Członek Komisji Rewizyjnej

7. Cele statutowe Stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia obejmują:
 pomoc dzieciom chorym bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich
rodzinom
 pomoc chorym lub poszkodowanym motocyklistom oraz ich rodzinom
 promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach drogowych
 integrację środowiska motocyklowego
 promocję sportów motorowych

8. Geneza Stowarzyszenia
Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe, powstało z inicjatywy osób, których połączyło
wspólne pragnienie niesienia pomocy potrzebującym oraz chęć integracji środowiska
motocyklowego.
W dniu 2.04.2014 grupa 15 założycieli, podpisała statut, ustanawiający TSM, a 13.06.2014
zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Relacja z działalności statutowej w 2015 roku.
Rok rozpoczął się od zebrania informacji z ośrodków szkolno-wychowawczych
województwa pomorskiego dotyczących dofinansowania posiłków dla dzieci. Środki
zebrane podczas grudniowej parady Mikołaje na Motocyklach 2014 zostały
rozdysponowane, umowy darowizny podpisane i pieniądze trafiły do potrzebujących. Kwota
63280 zł została podzielona między 11 placówek. Sfinansowaliśmy 14840 posiłków dla
dzieci.
W 2015 roku TSM zorganizowało lub uczestniczyło w szeregu akcji związanych z celami
statutowymi. Najważniejsze z nich to:
MOTOSERCE 28/3/2015 dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy zebrać czekolady
dla dzieci z Domów Dziecka
MOTOKREW 11/04/2015 dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy zebrać czekolady
dla dzieci z Domów Dziecka
PALMIARNIA/JAJCARNIA 2015 pomogliśmy organizatorowi - x.Maślakowi w sprawnej
organizacji imprezy i zabezpieczeniu
WIELKANOC 29/03/2015 obdarowaliśmy wychowanków gdańskich i gdyńskich domów
dla dzieci słodkościami, a także zorganizowaliśmy przejażdżki, które jak zawsze są
ogromną frajdą dla wychowanków
BUSPASY w Gdańsku 11/05/2015 doprowadziliśmy do ich udostępnienia motocyklistom,
co według przedstawionych w uzasadnieniu wniosku badań, w zdecydowany sposób
wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

DZIEŃ DZIECKA 2015:
30/05/2015 Domy Dziecka w Gdyni: współorganizowaliśmy imprezy plenerowe, z takimi
atrakcjami jak przejażdżki, grill, shake'i lodowe, sorbety, wata cukrowa i wspólna zabawa
31/05/2015 Onkologia UCK w Gdańsku: tradycyjnie odwiedziliśmy odziały Hematologii i
Onkologii wraz z atrakcjami w postaci, krótkich przejażdżek i wspólnych zdjęć.
31/05/2015 Spełniamy marzenie ciężko chorego Sebastiana, podopiecznego Fundacji
Trzeba Marzyć, fundując mu wymarzonego smartfona.
2/06/2015 Ośrodek leczenia zeza i niedowidzenia dzieci: współorganizowaliśmy
imprezę plenerową wraz z atrakcjami w postaci waty cukrowej, prezentów i oczywiście
przejażdżek motocyklowych.
DREAM NIGTH ZOO 5/06/2015: przejażdżki z ciężko chorymi dziećmi z okazji Dnia
Dziecka
FESTYN MOPR 6/06/2015: odwiedziliśmy Piknik Integracyjny Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie i Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MAJA
FESTYN dla dzieci i przyjaciół Domu im. Korczaka 14/06.2015 w Gdańsku Oliwie:
wsparliśmy organizację imprezy, poprzez jazdy na moto, kręcenie shake'ów, sorbetów,
waty cukrowej i wspólnej zabawy.
HIPOTERAPIA 04/07/2015 zorganizowaliśmy całodzienny wyjazd do leśniczówki
Uniradze dla wychowanków Domu im. Korczaka. Przejażdżki konne i motocyklowe,
ognisko, wata, spacery po linie itp.
PRZEDSZKOLE GDYNIA 9/07/2015: odwiedziliśmy maluszki z Przedszkola Alfabet
LECHIA-VfL WOLVSBURG 12/07/2015: zaprosiliśmy podopiecznych „naszych” Domów
dla Dzieci na super mecz
SPEŁNIAMY KOLEJNE MARZENIE 21/07/2015: chorej Lilce, podopiecznej Fundacji
Trzeba Marzyć ufundowaliśmy wymarzony różowy rowerek.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO nr 2 w Gdyni
29/07/2015: zakupiliśmy i podarowaliśmy rowery i namioty,
DANFOSS RUN 5/09/2015: impreza charytatywna w tuchomskiej fabryce - nasza ekipa
wybiegała dofinansowanie zakupu mebelków dla DD Oliwa
CYKLOGDYNIA 6/09/2015: pomogliśmy w zabezpieczeniu trasy
HIPOTERAPIA 12/09/2015: kolejny wyjazd do leśniczówki Uniradze dla wychowanków
Domu im. Korczaka. Przejażdżki konne i motocyklowe, ognisko, wata, spacery po linie itp.
Wizyta w remizie strażackiej i testy sikawek :)
PIASKIEM W RAKA 20/09/2015: nasza ekipa dołożyła swoje cegiełki i kilometry w
charytatywnym marszu „Od mola do mola” i związanej z tym zbiórce na spełnianie marzeń
podopiecznych Fundacji Trzeba Marzyć

DZIEŃ AKTYWNOŚCI 17/10/2015: impreza zorganizowana wspólnie z Fundacją Trzeba
Marzyć i finansowym wsparciu firmy Laureate Online Education dla ponad setki
dzieciaków z Domów dla Dzieci. Piłka nożna, Bubblemania, zumba, salsa, malowanie
buziek, wielkie banki mydlane i oczywiście motocykle.
MECZ SIATKAREK ATOM TREFL SOPOT – dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy
wjechać motocyklami do Ergo Areny i przeprowadzić zbiórkę na Mikołaje na Motocyklach
MIKOŁAJE NA MOTOCYKLACH 6.12.2015: nasza najważniejsza, największa,
najgłośniejsza motocyklowa impreza charytatywna. Tegoroczna przyniosła ponad 125 tys.
zł (z otwartej zbiorki na prezenty i cegiełek na dofinansowanie obiadów w placówkach
szkolno-wychowawczych, do rozdysponowania w 2016 roku)
Dzięki współpracy z firmą Coca Cola pozyskaliśmy dofinansowanie akcji w wysokości
17000 zł i mieliśmy zapewnioną dodatkową atrakcję w postaci świątecznych trucków.
Dokładne dane dotyczące zebranych oraz rozdysponowanych kwot, umieszczone są w
protokołach zbiórki dostępnych na stronach internetowych Stowarzyszenia.
PREZENTY DLA DZIECI: dzięki prowadzonej zbiórce kupiliśmy i rozwieźliśmy ponad 500
paczek dla dzieci z hospicjum, szpitali na Zaspie, Polankach, Wojewódzkiego,
Onkologii/Diabetologii UCK, ośrodka leczenia zeza, 3 Domów dla Dzieci z Gdyni i 8 z
Gdańska. Zakupiliśmy słodycze, sprzęt sportowy oraz RTV/AGD.
MOTOWIGILIA 20/12/2015: wspólne spotkanie świąteczne zorganizowane przez forum
moto3miasto dla wszystkich motocyklistów trójmiasta.

10. Administracja
Dzięki współpracy z Fundacją Trzeba Marzyć i uprzejmości Urzędu Miasta Sopotu, TSM nie
ponosi kosztów związanych z siedzibą, która mieści się pod adresem Fundacji i nie ma
kosztów związanych z administracją.
TSM posiada rachunki bankowe w mBanku:
rachunek bieżący: 47 1140 2004 0000 3202 7520 3066
oraz wydzielony dla celów wpłat z tytułu zbiórek: 24 1140 2004 0000 3402 7535 8970

11. Członkowie
TSM zapoczątkowało 15 członków założycieli. W 2014 roku do założycieli dołączyło 22
członków zwyczajnych oraz 10 członków wspierających, a w kolejnym 3 członków
wspierających.
Członkami Honorowymi są twórca Mikołajów na Motocyklach Piotr Krachulec oraz
nieformalny kapelan pomorskich motocyklistów ks. Kanonik Krzysztof Masiulanis.
Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych członków chcących realizować cele statutowe.

12. Finanse stowarzyszenia w roku 2015.
Obroty na rachunkach bieżących:
47 1140 2004 0000 3202 7520 3066
Oraz
24 1140 2004 0000 3402 7535 8970

Saldo 1.01.2015: 74 257,13 zł
Saldo na 31.12.2015: 92 068,08 zł
Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 205 530,98 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami 17 810,95 zł

13. Komunikacja i informacja
Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe prowadzi dwie strony internetowe –
www.mikolaje.gd.pl – na której podaje informacje dotyczące imprezy Mikołaje na
Motocyklach oraz www.tsm.org.pl – na której podaje wszystkie informacje na temat bieżącej
działalności.
Informujemy w niej o zbliżających się oraz odbytych akcjach, a także tym co należy zrobić,
jeśli ktoś pragnie wspierać naszą ideę.
TSM wykorzystuje też kanał komunikacji w postaci stron fun page na Facebook’u. Obecnie
posiadamy ponad 6,5 tysiąca obserwujących nas osób na fun page'u „mikołajowym” oraz
blisko 1000 na poświęconym działaniom TSMu i obserwujących nasze poczynania tą drogą.

14. Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

15. Nagrody, wyróżnienia, podziękowania
W 2015 roku TSM otrzymał wiele, najważniejszych dla nas są podziękowań, od szpitali
i domów dla dzieci, często w postaci własnoręcznie wykonanych małych prac artystycznych.
Doceniając
naszą
działalność
mieszkańcy
Domów
Dziecka
z
Gdańska
i Gdyni zaprosili nas na spotkania wigilijne, w których z przyjemnością uczestniczyliśmy.

16. Kontrole i sprawozdania
W okresie sprawozdawczym, nie była przeprowadzana w Stowarzyszeniu żadna kontrola,
a wszystkie sprawozdania, składane są zgodnie z wymaganymi terminami.

17. Uchwały podjęte przez Zarząd i Walne Zgromadzenie:
- Uchwała nr 2/2015 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Trójmiejskiego
Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 2014
- Uchwała nr 1/2015 W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Trójmiejskiego
Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 2014
- Uchwała nr 4/2015 W sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Trójmiejskiego
Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 2014
- Uchwała nr 3/2015 W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Trójmiejskiego
Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 2014
- Uchwała nr 5/2015 W sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej dla członków
zwykłych na rok 2015 oraz kolejne.
……………………………
Szymon Lasek
Prezes Zarządu

………………………
Rafał Dadej
V-ce Prezes

……………………..
Piotr Lewandowski
V-ce Prezes

