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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 2018-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BYDGOSZCZ

Powiat BYDGOSZCZ

Ulica UL. JAGIELLOŃSKA Nr domu 103 Nr lokalu 712

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-027 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 693619141

Nr faksu E-mail 
szyper.sebastian@gmail.com

Strona www www.stowarzyszenie-udarowcy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34132894300000 6. Numer KRS 0000434011

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

SEBASTIAN SZYPER PREZES ZARZĄDU TAK

PAWEŁ KOMOSIŃSKI SEKRETARZ TAK

PAWEŁ ORŁOWSKI WICEPREZES 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

REGINA KEMPIŃSKA PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

PAWEŁ KURZYŃSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE UDAROWCY - LICZY SIĘ WSPARCIE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Udzielanie specjalistycznej pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób 
chorych i niepełnosprawnych.

2)  Poszerzanie wiedzy z zakresu tematyki udarów mózgu, prewencji 
chorób układu krążenia i chorób neurologicznych

3) Pomoc członkom stowarzyszenia w zakresie edukacji, rehabilitacji i 
leczenia.

4) Udzielanie konsultacji medycznej osobom po przebytych chorobach 
układu nerwowego i  układu krążenia.

5) Edukacja i wsparcie rodzin pacjentów w zakresie problematyki chorób 
neurologicznych i kardiologicznych

6) Rozpowszechnianie akcji „Zapobiegamy Udarom”  jako głównego 
programu pomocy osobom po udarze mózgu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Stowarzyszenia  urzeczywistniane są poprzez  :
1. Organizację i finansowanie szeroko pojętej rehabilitacji osób chorych i 
niepełnosprawnych rozumianą zgodnie z Ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych., w 
tym  finansowanie, wypożyczanie i udostępnianie sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz medycznego,
2. Organizację i finansowanie opieki medycznej osobom chorym i 
niepełnosprawnym,
3. Integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
4. Współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i 
medycznym,
5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami 
rządowymi i pozarządowymi, organizacjami naukowymi i 
stowarzyszeniami o podobnym  profilu
6. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym 
profilu działającymi w kraju i za granicą.
7. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych 
osób zainteresowanych jego działalnością,
8. Organizację spotkań i imprez integracyjnych
9. Redagowanie serwisu medycznego związanego z tematyką profilaktyki, 
prewencji, rehabilitacji i leczenia udarów mózgu,
10.  Prowadzenie programu autorskiego „Zapobiegamy Udarom” 
mającego na celu promowanie tematyki udarów mózgu w postaci ulotek, 
spotów, banerów, książek, filmów, spotów medycznych, wywiadów, 
konferencji naukowych 
11.  Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie 
członków innych podmiotów zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia,
12.  Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz 
inne osoby zainteresowane jego działalnością poprzez aktywność 
kulturalną rekreacyjną i towarzyską,
13. Organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, szkoleń i 
warsztatów,
14.  Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia zgodnych z celami 
statutowymi,
15.  Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla pacjentów z 
chorobami neurologicznymi i kardiologicznymi,
16.  Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodzin, terapeutów, osób 
niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy,
17.  Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, w tym 
organizowanie zbiórek publicznych pieniędzy, aukcji i licytacji na 
podstawie uzyskanych zezwoleń
18.  Organizowanie i monitorowanie pracy wolontariatu.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Spotkanie Warsztatowe Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy Się Wsparcie 19 Maj 2017
19 maja odbyło się spotkanie wrsztatowe dla podopiecznych stowarzyszenia. Omówione zostały 
tematy: Technologia Tipstim - stymulacja czuciowa w rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu” – 
Adam Górka, ABC FARMA,  „Jak zmieniać nawyki?” – dr n. med. Małgorzata Piskunowicz, Katedra 
Neuropsychologii Klinicznej CM UMK  oraz Hiperbaria tlenowa w leczenie udarów mózgu…” – dr Ewa 
Zieliński, mgr Violetta Jenny-Późniak, Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT Oddział 
Bydgoszcz na terenie 10WSK w Bydgoszczy
Liczba uczestników: 50 osób, wolontariuszy: 3

2. Akcja STOP UDAROM na Krakowskim Przedmieściu koło kościoła św. Anny w Warszawie odbyła się 
30.05.2017 Liczba uczestników: 80 osób, wolontariuszy: 10

3. Akcja STOP UDAROM na Placu Wolności w Bydgoszczy odbyła się 31.05.2017 Liczba uczestników: 90 
osób, wolontariuszy: 10
Opis do wydarzenia 2 i 3 
Odwiedzający Mobilne Miasteczko Profilaktyki Udarowej skorzystali z bezpłatnych badań 
profilaktycznych (badanie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia) oraz konsultacji lekarskich. Osoby, 
których wyniki odbiegały od normy, dodatkowo mogli skonsultować je z lekarzem kardiologiem (a w 
razie potrzeby wykonać bezpłatnie badanie EKG). Na gości Miasteczka czekał też dietetyk, który 
wyjaśnił w jaki sposób, dzięki modyfikacji nawyków żywieniowych, można obniżyć ryzyko wystąpienia 
udaru.*
Dla odwiedzających Mobilne Miasteczko Profilaktyki Udarowej dostępne były bezpłatne materiały 
edukacyjne na temat udaru, przygotowane w taki sposób, aby były czytelne i zrozumiałe dla osób w 
każdym wieku. Można było również nauczyć się jak samemu wykonać proste badanie - pomiar pulsu 
(tętna) - które wystarczy do wczesnej diagnostyki migotania przedsionków - najczęściej występującej 
arytmii serca, która pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Na terenie Mobilnego Miasteczka Profilaktyki 
Udarowej znajdowała się także ścieżka edukacyjna, dzięki której można było dowiedzieć się więcej o 
objawach udaru, o tym jak prawidłowo reagować w przypadku ich wystąpienia, a także czynnikach 
ryzyka i zapobieganiu chorobie.
4. "Twoje serce i układ krążenia" - projekt Mediaplanet i Stowarzyszenia Udarowcy

Wydanie autorskie grupy mediowej Mediaplanet oraz Stowarzyszenia udarowcy - 16 stronnicowa 
broszura projektu  "Twoje serce i układ krążenia" jako dodatek do dziennika Rzeczpospolita oraz na 
stronie www.byczdrowym.info. W broszurze znajdował się pełen zestaw porad, jak powinna wyglądać 
profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych oraz dlaczego zdrowy tryb życia może obniżyć ryzyko 
zachorowania na choroby serca. Poruszona została również ważna tematyka dotyczącą zawałów i 
niewydolności serca oraz tego czym jest udar mózgu
Liczba uczestników/ nakład 2500, wolontariuszy: 3
5. Piknik w Konstancinie „STOP udarom mózgu” 
Dnia 16.09.2017 z inicjatywy Rotary Warszawa Konstancin odbył się piknik pod hasłem „STOP udarom 
mózgu”. Podczas tego dnia odbył się wykład dla mieszkańców Kinstancina „udar mózgu – to nie wyrok 
czyli profilaktyka, objawy, pierwsza pomoc i leczenie” oraz lekcja edukacyjna dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Prelegent Pan dr n.med. Mariusz Baumgart przekonywał jak ważna jest 
profilaktyka chorób sercowo naczyniowych i edukacja dzieci na temat objawów udaru mózgu. W tym 
dniu odbyły się również bezpłatne badania pomiaru ciśnienia krwi oraz cukru.
Liczba uczestników:150, wolontariuszy: 5
6. STOP UDAROM - Szkolimy młodzież 
STOP UDAROM – Lekcje edukacyjne w szkołach w Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie Uczniowie klas 5 i 
6 dowiedzieli się czym jest udar, jak jemu skutecznie zapobiegać, jak postępować gdy u kogoś go 
zaobserwujemy, bardzo dużo ciekawostek związanych z działaniem mózgu. Dziękujemy dyrektorom 
szkół za umożliwienie szkolenia i zainteresowanie problemem udaru mózgu.
Liczba uczestników:120, wolontariuszy: 3
7. Wigilia 2017
Wigilia dla podopiecznych Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie. Wigili towarzyszył pokaz 
kulinarny uczestniczki MasterChef TVN Pani Agaty Jędraszczak jak żywić się w praktyce i jak ma 
wyglądać żywienie osób z trudnością połykania
Liczba uczestników:60, wolontariuszy: 5
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3050

0

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)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Stowarzyszenie 
prowadzi szeroko 
pojęte działania 
związane z ochroną i 
promocją zdrowia. 
Organizuje m.in. 
pikniki, eventy i 
szkolenia podczas 
których promuje 
profilaktykę udarów, 
wykonuje badania krwi, 
ekg. Uczestnicy mogą 
skorzystać z 
nieodpłatnych porad 
lekarskich. 
Stowarzyszenie 
zorganizowało Akcję 
STOP UDAROM w 
Warszawie i 
Bydgoszczy. Dla 
odwiedzających 
Mobilne Miasteczko 
Profilaktyki Udarowej 
dostępne były 
bezpłatne materiały 
edukacyjne na temat 
udaru, przygotowane w 
taki sposób, aby były 
czytelne i zrozumiałe 
dla osób w każdym 
wieku. Stowarzyszenie 
organizuje i finansuje 
dla swoich 
podopiecznych m.in. 
opiekę medyczną, 
zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
Dofinansowuje zakup 
leków. Organizuje 
warsztaty dla osób po 
udarze mózgu i ich 
rodzin.

94.99.z
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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) 112,203.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 112,203.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 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: 23,280.00 zł

2,280.00 zł

0.00 zł

21,000.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 88,923.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 87,892.72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 50,380.76 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,761.26 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 24,310.38 zł 6,761.26 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

24,310.38 zł 6,761.26 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 SPOTKANIA I WARSZATY 3,200.00 zł

2 MATERIAŁY REKLAMOWE 2,820.17 zł

3 DOFINANSOWANIE LEKÓW 741.09 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
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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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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)

0.0 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)

0.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

80.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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)

7.00 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

7.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,950.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,950.00 zł

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

2,950.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,950.00 zł

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

0.00 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)

108.33 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)

137.50 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

1,300.00 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 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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

0.00 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

650.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Sebastian Szyper, Paweł 
Komosiński, Paweł Orłowski 

/04.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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