
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica FRYDERYKA CHOPINA Nr domu 24 Nr lokalu 1

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-092 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

BEATA JADWIGA 
JABŁOŃSKA

WICEPREZES TAK

PAWEŁ KOMOSIŃSKI SEKRETARZ 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 TAK

PAWEŁ JACEK KURZYŃSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE UDAROWCY - LICZY SIĘ WSPARCIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

• 11 Marzec 2014 XI Forum Nauki i Zdrowia 
Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie uczestniczyło w XI Forum Nauki i Zdrowia dla uczniów 
bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych organizowane było przez V LO w Bydgoszczy. Głównym celem 
forum było poszerzanie wiedzy na temat rozwoju badań w zakresie nauk biologicznych i medycznych 
oraz integracja młodzieży ze środowiskiem naukowym regionu. Wpierwszej części spotkania wykład na 
temat szeroko pojmowanej profilaktyki pierwotnej i wtórnej udaru mózgu wygłosił Prezes 
Stowarzyszenia Pan mgr Sebastian Szyper. Prelekcja zawierała również liczne zagadnienia dotyczące 
edukacji i pierwszej pomocy.
• 1 kwiecień 2014 
Uruchomienie rejestracji na stronie www.edpu.pl w ramach akcji profilaktycznej z okazji Europejskiego 
Dnia Profilaktyki Udarowej oraz organizacja przejazdu rowerowego
• 17 maj 2014
Odbył się przejazd rowerowy na trasie Plac Wolności Bydgoszcz – Ostromecko. Rozpoczęcie akcji z 
Placu Wolności o godz. 11:00 i spokojnym tempem 400 osób przejechało przez Bydgoszcz do 
Ostromecka. Każdy uczestnik otrzymał koszulki startowe z logo dotyczącym pierwszych objawów udar 
mózgu. Na mecie w Ostromecku zostały wylosowane nagrody  ufundowane przez firmę Unibike, Urząd 
Marszałkowski i Stowarzyszenie Udarowcy  
• 28 maja 2014 
Reprezentacja Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie uczestniczyła w obradach Sejmowej 
Komisji Zdrowia przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Tematyka obrad: Rozpatrzenie informacji Ministra 
Zdrowia na temat profilaktyki i zapobiegania udarom mózgu oraz Nowoczesne leczenie i rehabilitacja 
chorych po udarze mózgu. Stowarzyszenie zostało zaproszone aby zajęło głos reprezentując organizacje 
pozarządowe.

• 12 czerwiec 2014 
W IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie odbył się kolejny z serii 
wykład edukacyjny dla młodzieży licealnej w ramach kampanii "Zapobiegamy udarom" promujący 
problematykę udaru mózgu wśród młodzieży. 
Wykład miał na celu zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie czynników ryzyka udaru i 
rozpoznawania jego objawów oraz propagowanie zasad prewencji udarów i zdrowego stylu życia. Na 
spotkanie przybyli uczniowie klas licealnych, którzy otrzymali materiały edukacyjne w formie filmów i 
ulotek.

• 12 czerwiec 2014
Odbyła się debata zorganizowana przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Stowarzyszenie Udarowcy. 
Dyskusja dotyczyła "Nowoczesnych Metod Profilaktyki Udaru Mózgu" U
• 19 Lipiec 2014 
Odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wsparcie z pacjentami po udarze mózgu i ich 
rodzinami. Zaproszonymi gośćmi byli Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bydgoszczy Ewa Taper oraz Pani Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego Silvana Oczkowska. 
Pacjenci mogli dzięki prezentacji Pani Dyrektor Taper uzyskać informacje na temat form pomocy 
świadczonym osobom niepełnosprawnym oraz dowiedzieć się na temat wsparcia jaki mogą uzyskać od 
władz samorządowych.
• Lipiec - wrzesień 2014
Dofinansowanie do  zakupu sprzętu oraz opłacenie rehabilitacji dla osób po udarze mózgu ze środków 
uzyskanych z wpisowego z akcji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej 
• 30 października 2014
Z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu 30 października 2014  Pasaż Wiecha w Warszawie zmienił się w 
„ul. Udarową”, a ustawiony pod tym wyjątkowym adresem tor wrotkarski w rekordowym tempie 
pokonał Zbigniew Bródka – Mistrz Olimpijski i zdobywca Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na 
dystansie 1500 m. Celem wydarzenia organizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy 
się wsparcie” było zwrócenie uwagi na znaczenie szybkiej pomocy i hospitalizacji w przypadku 
wystąpienia objawów udaru mózgu. Czas ma ogromne znaczenie dla chorych: w ciągu 4,5 godziny od 
wystąpienia pierwszych objawów możliwe jest skuteczne leczenie. Po udarze natomiast niezbędne jest 
niezwłoczne rozpoczęcie kompleksowej rehabilitacji
• 28 listopada 2014
Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 
• 7 grudzień 2014
Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się wsparcie brało udział w spotkaniu organizowanym przez 
Ministerstwo Zdrowia w ramach Dialogu dla Zdrowia - inicjatywie dla MZ dla organizacji 
pozarządowych.
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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 faktycznie 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)

600

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie Udarowcy - 
Liczy się Wsparcie 
uczestniczyło w XI Forum 
Nauki i Zdrowia dla uczniów 
bydgoskich szkół 
ponadgimnazjalnych 
organizowane było przez V 
LO w Bydgoszczy. Głównym 
celem forum było 
poszerzanie wiedzy na 
temat rozwoju badań w 
zakresie nauk biologicznych 
i medycznych oraz 
integracja młodzieży ze 
środowiskiem naukowym 
regionu. Wpierwszej części 
spotkania wykład na temat 
szeroko pojmowanej 
profilaktyki pierwotnej i 
wtórnej udaru mózgu 
wygłosił Prezes 
Stowarzyszenia Pan mgr 
Sebastian Szyper. Prelekcja 
zawierała również liczne 
zagadnienia dotyczące 
edukacji i pierwszej 
pomocy.

Reprezentacja 
Stowarzyszenia Udarowcy - 
Liczy się Wsparcie 
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uczestniczyła w obradach 
Sejmowej Komisji Zdrowia 
przy ul. Wiejskiej w 
Warszawie. Tematyka 
obrad: Rozpatrzenie 
informacji Ministra Zdrowia 
na temat profilaktyki i 
zapobiegania udarom 
mózgu oraz Nowoczesne 
leczenie i rehabilitacja 
chorych po udarze mózgu. 
Stowarzyszenie zostało 
zaproszone aby zajęło głos 
reprezentując organizacje 
pozarządowe.

W IX Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Klementyny Hoffmanowej 
w Warszawie odbył się 
kolejny z serii wykład 
edukacyjny dla młodzieży 
licealnej w ramach 
kampanii "Zapobiegamy 
udarom" promujący 
problematykę udaru mózgu 
wśród młodzieży. 
Wykład miał na celu 
zwiększanie świadomości 
młodzieży w zakresie 
czynników ryzyka udaru i 
rozpoznawania jego 
objawów oraz 
propagowanie zasad 
prewencji udarów.

działalność charytatywnej Stowarzyszenie Udarowcy – 
liczy się wsparcie, dzięki 
środkom pozyskanym z 
wpisowego z akcji 
Europejskiego Dnia 
Profilaktyki Udarowej (rajdu 
rowerowego 
organizowanego na trasie 
Bydgoszcz – Ostromecko, w 
którym wzięło udział ok. 
400 osób), wypłaciło 
podopiecznym 
stowarzyszenia 
dofinansowanie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz opłaciło rehabilitację 
dla osób po udarze mózgu. 
Wsparcie otrzymały trzy 
osoby, które potrzebowały 
wsparcia po przebytym 
udarze mózgu. Dzięki 
wsparciu Stowarzyszenia 
Udarowcy – Liczy się 
wsparcie, osoby te miały 
szansę na szybszy powrót 
do zdrowia.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 26,860.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,000.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie Udarowcy-
Liczy się wsparcie 
zorganizowało przejazd 
rowerowy na trasie Plac 
Wolności Bydgoszcz – 
Ostromecko. Rozpoczęcie 
akcji z Placu Wolności o 
godz. 11:00 i spokojnym 
tempem 400 osób 
przejechało przez 
Bydgoszcz do Ostromecka. 
Każdy uczestnik otrzymał 
od organizatorów koszulki 
startowe z nadrukiem 
informującym o pierwszych 
objawach udaru mózgu. Na 
mecie w Ostromecku 
zostały wylosowane 
nagrody dla uczestników 
ufundowane przez firmę 
Unibike, Urząd 
Marszałkowski i 
Stowarzyszenie Udarowcy – 
liczy się wsparcie.

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 19,860.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 18,000.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

25,192.21 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,405.06 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

26,597.27 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 26,597.27 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

262.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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
(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

3.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

50.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,004.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,004.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,800.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

organizacji

SEBASTIAN SZYPER-PREZES 
STOWARZYSZENIA
PAWEŁ KOMOSIŃSKI- 

SEKRETARZ
06.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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