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Wstęp 
 
Poniższe sprawozdanie jest czwartym rocznym, a trzecim obejmującym pełne 12 
miesięcy działalności, które składa TSM.  
 
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 4.09.2017 
 
6. Organy statutowe 
 

1. Zarząd w ci ągu minionego roku: 
  
• Upływała kadencja Prezesa Szymon Laska,  
• Upływała kadencja Wiceprezesa Piotra Lewandowskiego 
• Upływała kadencja Wiceprezesa Rafała Dadeja 
• Nadal obowiązywała kadencja Członka Zarządu Sławomira Bacha 
• Nadal obowiązywała kadencja Członka Zarządu Ryszarda Pranczke 
• Nadal obowiązywała kadencja Członka Zarządu Grzegorza Świeżawskiego 

 



 

 

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 maja wyłoniło 
nowy Zarząd.  
 

2. Zarząd po dniu 17 maja: 
 

Grzegorz Świeżawski – Prezes Zarządu 
Rafał Dadej – Wiceprezes Zarządu 
Sylwester Bach – Wiceprezes Zarządu 
Ryszard Pranczke - Członek Zarządu 
Dorota Świeżawska - Członek Zarządu 
 
W dniu 9 września Wiceprezes Sylwester Bach złożył Prezesowi pismo z rezygnacją 
z członkostwa w Stowarzyszeniu,co spowodowało dla dalszej skuteczności pracy 
Zarządu, konieczność wyłonienia nowego Wiceprezesa. Uchwałą Zarządu z 10 
września, Wiceprezesem została wybrana Dorota Świeżawska. 
 

3. Zarząd po dniu 10 wrze śnia:  
 

Grzegorz Świeżawski – Prezes Zarządu 
Rafał Dadej – Wiceprezes Zarządu 
Dorota Świeżawska – Wiceprezes Zarządu 
Ryszard Pranczke- Członek Zarządu 
 

 
4. Komisja rewizyjna: 

 
W 2017 r., upływała kadencja Pauliny Erdman, Andrzeja Ciacha oraz Sławomira 
Gułaja. 
 
Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja wyłoniło „nową” Komisję Rewizyjną, utrzymując 
dotychczasowy skład: 
 
Paulina Erdman - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Andrzej Ciach – Członek Komisji Rewizyjnej 
Sławomir Gułaj – Członek Komisji Rewizyjnej 
Dariusz Frankowski – Członek Komisji Rewizyjnej. 
 
 
7. Cele statutowe Stowarzyszenia 
 
Cele Stowarzyszenia obejmują: 

a) pomoc dzieciom chorym bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
ich rodzinom 

b) pomoc chorym lub poszkodowanym motocyklistom oraz ich rodzinom 
c) promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
d) szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadkach drogowych 
e) integrację środowiska motocyklowego 
f) 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 działalno ści statutowej w 2017 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 2016 zostały 
rozdysponowane, umowy darowizny podpisane i pieniądze trafiły do potrzebujących. 
Kwota 55 130 zł została podzielona między 11 placówek. Sfinansowaliśmy 12 363 
posiłków dla dzieci. 
 
W 2017 roku TSM zorganizowało lub uczestniczyło w szeregu akcji związanych z 
celami statutowymi. Najważniejsze z nich to: 
 
WIELKANOC obdarowaliśmy wychowanków domów dla dzieci 200 słoikami Nutelli 
oraz hulajnogami. 
 
PIĄTE URODZINY OLIWIERA W KORCZAKU 16.03: była animatorka z balonami 
oraz przejażdżki. 
 

JAJCARNIA 2017-  26.03.2017 - pomogliśmy x.Maślakowi w sprawnej organizacji. A 
po Jajcarni tradycyjna wizyta u maluchów z DD w Oliwie z wielkanocnymi 
słodkościami. 
 
SESJA ZDJĘCIOWA WYCHOWANKI DOMU W ŚWIBNIE 1.04.2017 
 

NOC MUZEÓW w Kartuzach 20.05.2017 –  razem z zaprzyjaźnioną Fundacją 
„Zdrowie na końskim grzbiecie” gościliśmy w Muzeum Kaszubskim, gdzie 
pomagaliśmy zbierać środki na rzecz dzieci. 
 
 
DZIEŃ DZIECKA 2017 
 
1.06.2017 „Teatrzyki” Domy Dziecka w Gdańsku: odwiedziny, poczęstunek, 
przejażdżki 
 
1.06.2017 Ośrodek leczenia zeza i niedowidzenia dzieci : wata cukrowa, prezenty i 
oczywiście przejażdżki motocyklowe 
 



 

 

DREAM NIGTH ZOO 2.06.2017: przejażdżki z ciężko chorymi dziećmi z okazji Dnia 
Dziecka 
 

4.06.2017 Domy Dziecka w Gdyni : lody, mrożone soki, hulajnogi, przejażdżki oraz 
grill 
 
04.06.2017 Onkologia UCK  w Gdańsku: odwiedziny u chorych dzieci razem z 
zaprzyjaźnioną Fundacją Trzeba Marzyć 
 

FESTYN dla dzieci i przyjaciół Domu im. Korczaka 27 .06.2017 w Gdańsku Oliwie: 
jazdy moto, kręcenie shake'ów, sorbetów, waty cukrowej, zwierzaki z balonów, 
wspólne zabawy 
 
NAKRĘĆ SIĘ DLA MILENKI - sierpień, przekazaliśmy na licytację szaliki z 
MotoMikołajów 
 
CYKLOGDYNIA  25.06.2017 : pomogliśmy w zabezpieczeniu trasy. 
 
17.07.2017 dzieci z Korczaka jechały na nasz koszt do Nowej Hollandii k/Elbląga, na 
plac zabaw. 
 
11.06 oraz 1.10.2017 MECZE z dzie ćmi z DD z Gdyni i Gda ńska: zakupiliśmy napoje 
i pizzę, żeby uzupełnić wydatki energetyczne.  
 
ŚWIEĆ PRZYKŁADEM  29.09 .2017: pomogliśmy w zabezpieczeniu przejazdu parady 
promującej używanie odblasków 
 
DZIEŃ AKTYWNOŚCI  7.10.2017: impreza wspólnie z Trzeba Marzyć i Laureate 
Online Education dla ponad setki dzieciaków z Domów dla Dzieci. Piłka nożna,  
Bubblemania, zumba, salsa, malowanie buziek, wielkie banki mydlane i oczywiście 
motocykle. 
 
21.10.2017 NOWY OGRÓD W Korczaku: spotkanie z dziećmi, wspólne zabawy. 
 
MIKOŁAJE NA MOTOCYKLACH 3.12.2017 : nasza najważniejsza, największa, 
najgłośniejsza motocyklowa impreza charytatywna. Tegoroczna przyniosła ponad 80 
tys. zł (z otwartej zbiorki na prezenty i cegiełek na dofinansowanie obiadów w 
placówkach szkolno-wychowawczych, do rozdysponowania w 2018 roku) 
 
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, 
jednego w Suchym Dworze i 8 z Gdańska. 
 
WIGILIA W KORCZAKU 19.12.2017: były jasełka, spotkanie z dziećmi i 
wychowawcami, uśmiech i zabawa. 
 
 



 

 

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 rachunek bankowy w BGŻ BNP Paribas: 
rachunek bieżący: 43 1600 1462 1833 4273 4000 0001 

oraz wydzielony dla celów wpłat z tytułu zbiórek: 86 1600 1462 1833 4273 4000 

0003. 
 
Miesięcznie za prowadzenie konta płacimy 10 zł, za wpłatę gotówki mikołajowej w 
tym roku musieliśmy niestety zapłacić prowizję, jak w każdym innym banku.  
 
11. Członkowie 
 
W 2017 roku do Stowarzyszenia dołączył jeden nowy członek wspierający. Dwaj 
członkowie zwyczajni złożyli rezygnację z członkostwa. Stowarzyszenie musi stworzyć 
taktykę przyciągania nowych członków chcących realizować cele statutowe.  
 
Rok zakończyliśmy w składzie: 
 
2 członków honorowych 
40 zwyczajnych 
14 wspierających. 
12. Finanse stowarzyszenia w roku 2017. 
 
Saldo rachunku bieżącego na koniec roku:   95,96 zł.  
 
 
Saldo rachunku wydzielonego dla celów wpłat z tytułu zbiórek:  89 432,61 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.  
 
14. Działalno ść gospodarcza 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
 



 

 

15. Nagrody, wyró żnienia, podzi ękowania 
 
W 2017 roku TSM otrzymał wiele podziękowań, od szpitali  
i domów dziecka.  
 
16. Kontrole i sprawozdania 
 
W okresie sprawozdawczym, nie była przeprowadzana w Stowarzyszeniu żadna 
kontrola,  
a konieczne sprawozdania ze zbiórki zostały złożone. 
 
17. Uchwały podj ęte przez Zarz ąd i Walne Zgromadzenie 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia:  

2. Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2017 r. - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 2016 

3. Uchwała nr 2 z dnia 17 maja 2017 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 
2016 

4. Uchwała nr 3 z dnia 17 maja 2017 r. - W sprawie udzielenia absolutorium  
członkom Zarządu Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 2016 

5. Uchwała nr 4 z dnia 17 maja 2017 r. - W sprawie udzielenia absolutorium 
Komisji Rewizyjnej Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego za rok 
2016 

6. Uchwała nr 5 z dnia 17 maja 2017 r. - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2016 i przekazaniu zysku. 

7. Uchwała nr 6 z dnia 17 maja 2017 r. – W sprawie powołania nowego Zarządu 
Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego. 

8. Uchwała nr 7 z dnia 17 maja 2017 r. - W sprawie przedłużenia kadencji 
Komisji Rewizyjnej Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego 

 
Uchwały Zarz ądu: 
 

4. Uchwała Zarządu Nr 01/Z/2017- W sprawie wykreślenia z listy członków TSM 
Sylwestra Bacha. 

5. Uchwała Zarządu Nr 02/Z/2017- W sprawie powołania na stanowisko 
Wiceprezesa. 

6. Uchwała Zarządu Nr 03/Z/2017 - W sprawie wykreślenia z listy członków TSM 
Szymona Laska. 

 
 
 
 
……………………………   ………………………           …………………….. 
Grzegorz Świeżawski   Dorota Świeżawska                    Ryszard Pranczke 
Prezes Zarządu    Wiceprezes     Członek Zarządu 
 


