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1. Pełna nazwa: 
Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne 
 

2. Adres siedziby: 
ul. Poznańska 191-199 
87-100 Toruń 
 

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
09.01.2008r. 
 

4. Numer KRS: 
0000296717                        
 
5. REGON: 
340448295                           
 

6. NIP: 
9562221627                          
 
7. Rachunek bankowy: 
52 9484 1176 2800 0811 5135 0001 
 

8. Zarząd: 
Tomasz Iwaszkiewicz – prezes 
Ul. Kasztanowa 31c/38 
87-100 Toruń 
tel. 607054249 
 
Tomisław Kalembka – wiceprezes 
ul. Kozacka 9b/27 
87-100 Toruń 
tel. 660523236 
 
Jędrzej Iżycki – skarbnik 
Ul. Wybickiego 22d/1 
87-100 Toruń 
tel. 606299994 
 
Michał Lipka – sekretarz 
Stary Toruń, ul Szeroka 10 
87-134 Zławieś Wielka 
tel. 604289955 
 

9. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński: 
Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: 
 Przewodniczący: Zbigniew Kubik 
 V-Przewodniczący: Przemysław Olszyński  
 Sekretarz:  Krzysztof Kawa  
 
Skład Sądu Koleżeńskiego: 
 Kazimierz Lewandowski  
 Wojciech Sołtysiński 
 Jarosław Massloch 
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10. Kontakt: 
www.torun.fortyfikacje.pl 
torun.fortyfikacje@gmail.com 
 
11. Członkowie 
Zwyczajni - 15 
Wspierający - 0 
Honorowi  - 0 
Kandydaci - 1 
 
12. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

 
- podejmowanie wszechstronnych działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do 
ochrony, zachowania i utrzymania w należytym stanie fortyfikacji i towarzyszących im 
obiektów oraz ich zagospodarowania, pogłębianie wiedzy w zakresie historii fortyfikacji i 
nauk z nią związanych, edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat historii i walorów 
obronnych budowli fortecznych, pobudzenie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony 
fortyfikacji oraz działania na rzecz promocji obronności i wojskowości; 

 
- prowadzenie działalności: kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej, 
rekreacyjnej i wydawniczej. 
 

13. Realizacja działalności statutowej: 
 
- Rewitalizacja obiektów fortecznych:  

W ramach Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń rewitalizowane są 
obiekty pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń: Doświadczalna Bateria 
Pancerna AB IV wraz z zespołem Baterii Półpancernej SLB oraz fortyfikacje i 
zabytki militarne z okresu międzywojennego i okresu tzw. zimnej wojny. W roku 
2011 prowadzone były prace konserwacyjne, zabezpieczające i przystosowujące 
obiekty dla ruchu turystycznego. 

 
- Pozyskiwanie i ratowanie zagrożonych obiektów związanych z fortyfikacjami lub ich  
   wyposażenia: 
 - przeniesienie schronu „Tobruk” z Otłoczyna; 
 - przeniesienie bloku betonowego z JAR’u 
 - zabezpieczenie wyposażenia filtro-wentylacyjnego z lat 50-tych. 
 
- Inne prace przeprowadzone w skansenie fortecznym: 
 - przygotowanie stanowiska schronu „ŻBOT”; 

- powiększenie stanowiska obiektu „DS”. 
 
- Popularyzacja wiedzy w zakresie fortyfikacji: 

- Festyn Military – organizacja imprezy otwartej w skansenie      
  fortecznym (2.X.2011r.); 
- Zwiedzanie Twierdzy Toruń – organizacja cyklu wycieczek po obiektach twierdzy 
  (5.III.2011r., 6.III.2011r., 16.X.2011r.); 
- Zdobywamy Twierdze Nad Dolną Wisłą – współuczestnictwo w przedsięwzięciu  
  LOT (29.X.2011r.). 
 

 
14. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
Wg KRS: Podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców 
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15. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
a) przychody z działalności statutowej: 
- składki brutto określone statutem     690,00 zł 
- dotacje        0,00 zł 
- darowizny        585,42 zł 
- darowizny z tyt. wstępu      570,00 zł 
- 1% podatku przekazywany na rzecz OPP   998,00 zł 
 
razem:        2.843,42 zł 
 
b) inne: 
- odsetki bankowe       1,13 zł 
 
razem:        1,13 zł 
 
16. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych 
- koszty związane z działalnością statutową   1.347,06 zł   
 
razem:        1.347,06 zł 
 
b) administrację 
- zużycie materiałów       191,01 zł 
- energia elektryczna      665,78 zł 
- usługi obce        769,50 zł 
- podatki i opłaty       594,00 zł 
- pozostałe        465,00 zł 
- koszty operacyjne       0,27 zł 
 
razem:         2.685,56 zł 
 
17. Środki pieniężne: 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach             241,82 zł                                         
 
18. Wartość przeprowadzonych prac: 
Prace rewitalizacyjne w obiektach skansenu   10.000,00 zł 
 
19. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu (łącznie z umowami zleceń): 
W stowarzyszeniu nie są zatrudnione żadne osoby. 
 
Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych: 
na umowę o pracę: - 0 
wysokość wynagrodzeń członków zarządu: - 0 zł 
wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: - 0 zł 
 
20. CIT, PIT, VAT 
Stowarzyszenie nie odprowadza do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dokonanych w każdym miesiącu wypłat wynagrodzeń (PIT-4) 
Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku od towarów i usług i nie składa 
miesięcznych deklaracji VAT-7.  
 
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 Stowarzyszenie 
składa do końca trzeciego miesiąca następnego po roku podatkowym. 
 
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 do 31.12.2011 w Stowarzyszeniu 
nie była przeprowadzona kontrola przez organ sprawujący nadzór 
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21. Uchwały 
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały: 
 
- Uchwała Zarządu nr 1/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.: 

Powołać Dyrektora i Wicedyrektora Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń. 
Na stanowisko Dyrektora powołać Tomasza Iwaszkiewicza, na stanowisko 
Wicedyrektora powołać Michała Lipkę. 

 
- Uchwała Zarządu nr 2/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.: 

Przyjąć wzór pieczęci „Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń”. 
 
- Uchwała Zarządu nr 3/2011 z dnia 22 marca 2011 r.: 

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Merytoryczne za 2010r. 
 
 
 
22. Kalendarium 

Styczeń 
 

18 -  Transport schronu Ringstand z Otłoczyna 
 

Luty 
 

23 -  Zabezpieczenie wyposażenia filtro-wentylacyjnego schronu z ul. Broniewskiego 
 

Marzec 
 

05-06 -  Cykl wycieczek otwartych - zwiedzanie: Fort I, Brama Kolejowa, Fort V 
16 -  Transport słupów ogrodzeniowych  
17 -  Podpisanie umowy o wspólpracy z CSAiU  

 
Kwiecień 

 
02 -  Stawianie słupów ogrodzeniowych 
10 -  Prace przy wykopie schronu Ringstand  
12 -  Ustawienie schronu Ringstand przez WZT (ciężki sprzęt - CSAiU)  
17 -  Obsypywanie schronu Ringstand  
20 -  Transport bloku z JAR'u  
 

Maj 
 
15 -  Stawianie słupów ogrodzeniowych, Dni Podgórza  
24 -  Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego  
31 -  Transport drewna na okopy (Nadleśnictwo Toruń)  
 

Czerwiec 
5 -  Prace przy bloku z JAR'u  
19 -  Stawianie słupów ogrodzeniowych, korowanie drewna  
24 -  Koszenie trawy, porządkowanie terenu 
26 -  Koszenie trawy, porządkowanie terenu 
29 -  Transport płyt okopowych (Elkator) 
 

Lipiec 
 
03 -  Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego SLB 
10 -  Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku" 
17 -  Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku" 
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18 -  Prace przy stanowisku ŻBOT 
26 -  Montaż inst. oświetleniowej, wykuwanie nisz oświetleniowych schronu SLB 
31 -  Montaż ekspozycji wyposażenia filtro-wentylacyjnego 

 
Sierpień 

 
02 -  Korowanie drewna, wykuwanie nisz ośw. schronu amunicyjnego SLB 
08 -  Korowanie drewna, wykuwanie nisz, osuszanie Baterii AB IV 
16 -  Budowa dojścia schronu Ringstand 
20 -  Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV o ok. 15mm 
30 -  Budowa dojścia schronu Ringstand 

 
Wrzesień 

 
15 -  Transport płyt okopowych, wykop i budowa stanowiska PSO 
24 -  Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV 
 

Październik 
 
2 -  Festyn Militarny 
16 -  Wycieczka otwarta po fortyfikacjach Torunia 
29 -  Uczestnictwo w akcji „Zdobywamy Twierdze Nad Dolną Wisłą”  

 
Listopad 

 
18 -  Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego 
21 -  Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego 
28 -  Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego 
 

Grudzień 
 
4 -  Montaż inst. oświetleniowej, malowanie elementów metalowych schronu SLB 
18 -  Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego 
  
 
   
 
 
 
 
 
       Sprawozdanie sporządził: 

 
              
 
            Tomisław Kalembka 

    Vice Prezes TTF 
 

 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone podczas Zebrania Zarządu TTF w dniu 4.II.2012r. 

 
 

Tomasz Iwaszkiewicz    Jędrzej Iżycki 
 
 
 

      Prezes TTF     Skarbnik TTF 


