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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

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

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

NIE

STOWARZYSZENIE UDAROWCY - LICZY SIĘ WSPARCIE
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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)                       

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Szkolenie w Kraśniku - 23 Styczeń 2016 
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku odbyły się drzwi otwarte dla mieszkańców miasta i 
gminy krasnik. Podczas Akcji skonsultowaliśmy i wykonaliśmy badanie krwi u 80 osób z czego 35 osób 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

miała również wykonane badanie EKG wraz z konsultacją kardiologa Pani dr Małgorzaty Skrzyńskiej. 
Beneficjenci mogli oprócz wykonanych badań otrzymać dzienniczki pomiaru ciśnienia, materiały 
informacyjne dotyczące objawów udaru, czynników ryzyka oraz profilaktyki i prewencji udaru mózgu, a 
także zapoznać się z planszami informacyjnymi dotyczącymi migotania przedsionków oraz interaktywną 
mapą mózgu.
2. Spot o leczeniu udaru. 
W lutym 2017 został nakręcony spot o udarze mózgu wspólnie z panem Profesorem Bartoszem 
Karaszewskim - Kierownikiem Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych. 
3. Wspólny film i warsztaty 
Dnia 4 marca 2016 odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wsparcie podczas 
których pacjenci mogli skorzystać i zapoznać się ze sprzętem firmy Technomex. Jednak największym 
naszym wspólnym przedsięwzięciem okazała się produkcja spotu obrazująca nas czyli Udarowców. 
Liczba uczestników: 50 osób wolonariuszy: 3
4. U-DAR Gala z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej 2016 
Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zrealizowali U-DAR Galę z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej 2016, która 
odbyła się 9 maja b.r. o godzinie 17.00 w Filharmonii Pomorskiej.
Liczba odbiorców: 870, wolontariuszy 30
5. Udarom Można Zapobiegać 2016 
Z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie” 
zrealizowało ogólnopolski program edukacyjny „Udarom można zapobiegać!”. 
18 i 19 maja przebadaliśmy i skonsultowaliśmy mieszkańców Warszawy i Lublina.
23 maja akcja odbyła się w Białymstoku,.
Konsultacji lekarskich i pielęgniarskich wykonano 300. Liczba wolontariuszy: 15
6. Spot: Udar Mózgu Czas Jest Ważny 
Niezwykle istotny film ukazujący istotę czasu w leczeniu udarów mózgu a także możliwości pomocy w 
przypadku wystąpienia tej choroby. Film zawiera wypowiedzi ekspertów lek. med. Violetta Palacz-Duda 
oraz dr hab. n. med. Adam Kobayashi. Gościnnie podziękowania dla Pana Jacka Antosika. 
Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się wsparcie prowadzi największą kampanię filmową związaną z 
tematyką udarów mózgu w Polsce.
7. Konferencja „Fizjoterapia dla Zdrowia”, 9.09.2016 
9 września 2016 roku Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zaprosiło Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się 
wsparcie do wygłoszenia wykładu dotyczącego działalności i roli stowarzyszenia w sektorze NGO. 
Prelekcje wygłosił pan Sebastian Szyper – prezes zarządu. Liczba uczestników: 60
8. Tlenoterapia hiperbaryczna w udarach mózgu. 
12.09.2016 odbył się kolejny warsztat Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się wsparcie. Prelekcję pt. 
„Tlenoterapia hiperbaryczna w udarach mózgu wygłosiła Pani dr Ewa Zieliński. Liczba odbiorców: 60, 
liczba wolontariuszy: 3
9. Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 2016. 
W dniach 22-24 września odbyła się w Łodzi dwudziesta czwarta edycja Międzynarodowych Targów 
Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA. Stowarzyszenie brało udział w targach jako gość na 
zaproszenie dyrekcji targów. Liczba odbiorców: 3000. Liczba wolontariuszy: 3
10. Piknik STOP udarom mózgu w Konstancinie 
Rotary Klub Kontancin wraz ze Stowarzyszeniem Udarowcy – Liczy się wsparcie 1 pazdziernika 2016
brał udział  podczas pikniku STOP udarom mózgu
W Programie BEZPŁATNE:
- pomiary cisnienia krwi,
- badania poziomu cukru,
- EKG serca,
oraz piknikowe atrakcje.
Lekarze specjaliści konsultowali wyniki badan oraz omawiali w krótkich wykładach
czynniki ryzyka udaru mózgu, rozpoznawanie objawów oraz rehabilitacje poudarowa.
Liczba odbiorców: 100. Wolontariusz: 5
11. Udar Mózgu jest jak POŻAR 
27 października na Polu Mokotowskim w Warszawie, z inicjatywy Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy się 
wsparcie”, odbyła się widowiskowa akcja ratowniczo-gaśnicza z udziałem aktorów serialu „Strażacy” – 
Mateusza Janickiego i Jacka Lenartowicza oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej. Specjalna ekipa 
ratownicza musiała w jak najkrótszym czasie pokonać przeszkody w rozpoznaniu charakterystycznych 
objawów i ugasić rozprzestrzeniający się pożar symbolizujący udar mózgu.
Akcja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, aby zwrócić uwagę na znaczenie 
szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia udaru. Kluczowe dla zminimalizowania konsekwencji choroby 
są pierwsze godziny od pojawienia się objawów do zastosowania skutecznego leczenia.
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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)

4670

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Liczba odbiorców: 100. Wolontariusz: 5
12. Warsztat i Spotkanie integracyjne
Warsztat i Spotkanie integracyjne realizowane dnia 17.12.2016r. Warsztat dla osób po udarze mózgu 
oraz ich rodzin odbył się w Bydgoszczy przy ul. A.R.Tragerów 12- Gościniec” Nad Strugą”. Spotkanie 
odbyło się w formie warsztatu grupowego, który wpłynął na socjalizację osób niepełnosprawnych wraz 
z pełnosprawnymi. Ponadto uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z nowoczesnym urządzeniem-
tabletem, którego za pomocą technologii śledzenia wzroku nawiązuje się interakcję z wyświetlanymi na 
ekranie treściami. Głównym przeznaczeniem systemu C-Eye - Cyber Oko jest wsparcie oceny 
świadomości, neurorehabilitacja, komunikacja oraz rozrywka wpływające na poprawę jakości życia
Liczba odbiorców: 50. Wolontariuszy: 5

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Stowarzyszenie 
prowadzi szeroko 
pojęte działania 
związane z ochroną i 
promocją zdrowia. 
Stowarzyszenie 
organizuje m.in. pikniki 
i szkolenia, podczas 
których promuje 
profilaktykę udarów, 
wykonuje badania krwi, 
ekg. Uczestnicy mogą 
skorzystać z 
bezpłatnych porad 
lekarskich. 
Stowarzyszenie 
zorganizowało m.in. 
Galę U-DAR z okazji 
Europejskiego Dnia 
Profilaktyki Udarowej w 
Filharmonii Pomorskiej. 
Stowarzyszenie 
zorganizowało również 
widowiskową akcję 
ratowniczo-gaśniczą z 
udziałem aktorów 
serialu „Strażacy”, która 
miała na celu 
uświadomienie 
ogromnego znaczenia 
szybkiej reakcji w 
przypadku wystąpienia 
udaru.

94.99.z
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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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

ochrona i promocja 
zdrowia

Stowarzyszenie 
Udarowcy - Liczy się 
wsparcie organizuje i 
finansuje dla swoich 
podopiecznych między 
innymi opiekę 
medyczną, zakup 
sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
Dofinansowuje zakup 
leków. Stowarzyszenie 
finansuje leczenie, 
zakup leków, sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego dla 
podopiecznych 
fundacji, osób po 
przebytym udarze, 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
materialnej. 
Stowarzyszenie 
organizuje warsztaty 
dla osób po udarze 
mózgu oraz ich rodzin, 
które mają ogromny 
wpłynął na socjalizację 
osób 
niepełnosprawnych 
wraz z 
pełnosprawnymi.

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) 150,372.46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150,372.46 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

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51,430.76 zł

1,050.00 zł

1,450.00 zł

46,000.00 zł

2,930.76 zł

0.00 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 97,941.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,000.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 52,192.99 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 97,941.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 29,636.00 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: 98,179.47 zł 29,636.00 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

98,179.47 zł 29,636.00 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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 KONTA INDYWIDUALNE PODOPIECZNYCH 23,446.16 zł

2 DOFINANSOWANIE ZAKUPU LEKÓW 28.83 zł

3 MATERIAŁY INFORMACYJNE NT. UDARU 2,411.01 zł

4 SPOTKANIA I WARSZTATY 3,750.00 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

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

49.00 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
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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)

24.00 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

24.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24,374.39 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 24,374.39 zł

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

24,374.39 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 24,374.39 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

6.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób

2.00 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 w 
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

2.00 osób
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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)

543.17 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)

49.58 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,438.45 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

3,773.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

595.00 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)

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

5,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 - PREZES 
ZARZĄDU

PAWEŁ KOMOSIŃSKI - 
SEKRETARZ

PAWEŁ ORŁOWSKI - 
WICEPREZES

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2017-06-30
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