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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-15

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 ORŁOWSKI 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 CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

PAWEŁ KURZYŃSKI PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

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
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

890

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Spotkanie Warsztatowe dla Klubu Seniora "Bociania Oaza" - 27.02.2018. Członkowie Klubu Seniora mieli przyjemność gościć 
przedstawicieli Stowarzyszenia Udarowcy (p. M. Baumgarta i p. P. Komosińskiego). Na spotkaniu specjaliści przedstawili zasady 
profilaktyki przeciwudarowej, charakterystykę symptomów udaru oraz sposobów leczenia. Seniorzy wykazali bardzo duże 
zainteresowanie tematem, aktywnie włączyli się w rozmowę z prelegentami. Uczestnicy Klubu Seniora otrzymali również 
upominki przydatne profilaktyce i rozpoznawaniu symptomów udaru. Liczba uczestników: 30 osób.
2. Kontynuacja kampanii I Ty możesz zostać superbohaterem oraz nowi partnerzy - 16.04.2018. Nowym partnerem kampanii 
zostało IFMSA Poland - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny. Na spotkaniu w Katowicach, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Udarowcy - Sebastian Szyper i Paweł Komosiński oraz reprezentacja firmy 
BoehringerIngelheim omówiono zakres współpracy i realizacji szkoleń w szkołach podstawowych, których wraz z 
BoehringerIngelheim jesteśmy autorami i inicjatorami. Rozpoczęliśmy realizację szkoleń udarowych na terenie całego kraju w 
blisko 25 szkołach podstawowych. IFMSA Poland to bardzo doświadczona organizacja, która dynamicznie działa w sektorze 
zdrowia publicznego na terenie całego kraju. Liczba uczestników: 50 osób.
3. Spotkanie warsztatowe Stowarzyszenia Udarowcy - liczy się wsparcie 10.05.2018. Warsztaty muzyczne dla osób po udarze. 
Wybitny oboista Filharmonii Pomorskiej dr Marek Swatowski poprowadził warsztaty dla podopiecznych Stowarzyszenia w 
ramach aktywizacji i rozwoju sfery kulturalnej. Liczba uczestników: 50 osób.
4. Kampania Czerwony Guzik Życia w powiecie Kraśnickim 4-6.07.2018 Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się wsparcie w dniach 4-
6 lipca w ramach kampanii Czerwony Guzik Życia przeprowadziło w trzech gminach powiatu kraśnickiego (Dzierzkowice, 
Zakrzówek, Trzydnik Duży) szkolenia w formie wykładów i warsztatów z zakresu: rozpoznawania objawów udaru mózgu, 
czynników ryzyka, postępowania po udarze oraz rehabilitacji. Bardzo duża część warsztatów poświęcona została zagadnieniem 
dotyczącym profilaktyki pierwotnej i wtórnej w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego i nerwowego. Liczba 
uczestników: 200 osób
5. Kampania List do przyjaciela - podsumowanie kampanii 8.08.2018 Kampania miała na celu zwrócenie uwagi opiekunów osób 
przewlekle chorych. Każdy pacjent mógł napisać list do Opiekuna lub Opiekunów z podziękowaniami za ich wsparcie, bliskość i 
czuwanie nad tysiącem spraw dnia codziennego. Akcja organizowana była w ramach kampanii edukacyjnej "Żywienie medyczne 
- Twoje posiłki w walce z chorobą", której Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się wsparcie było partnerem. Liczba uczestników: 
500 osób
6. Podsumowanie Kampanii I Ty możesz zostać superbohaterem - 25.10.2018 Odbyło się podsumowanie akcji "I Ty możesz 
zostać superbohaterem" w ramach obchodów Światowego Dnia Udaru Mózgu, który przypada na 29 października.
7. Wigilia dla podopiecznych Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie. Liczba uczestników:60
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojęte 
działania związane z ochroną i promocją 
zdrowia. 
Spotkanie Warsztatowe dla Klubu Seniora 
"Bociania Oaza" - 27.02.2018. Członkowie Klubu 
Seniora mieli przyjemność gościć przedstawicieli 
Stowarzyszenia Udarowcy (p. M. Baumgarta i p. 
P. Komosińskiego). Na spotkaniu specjaliści 
przedstawili zasady profilaktyki 
przeciwudarowej, charakterystykę symptomów 
udaru oraz sposobów leczenia. 
2. Kontynuacja kampanii I Ty możesz zostać 
superbohaterem oraz nowi partnerzy - 
16.04.2018. Nowym partnerem kampanii zostało 
IFMSA Poland - Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny. 
3.Warsztaty muzyczne dla osób po udarze.
4. Kampania Czerwony Guzik Życia w powiecie 
Kraśnickim 4-6.07.2018 Stowarzyszenie 
Udarowcy - Liczy się wsparcie w dniach 4-6 lipca 
w ramach kampanii Czerwony Guzik Życia 
przeprowadziło w trzech gminach powiatu 
kraśnickiego (Dzierzkowice, Zakrzówek, Trzydnik 
Duży) szkolenia w formie wykładów i warsztatów 
z zakresu: rozpoznawania objawów udaru 
mózgu, czynników ryzyka, postępowania po 
udarze oraz rehabilitacji. 
5. Kampania List do przyjaciela - podsumowanie 
kampanii 8.08.2018 Kampania miała na celu 
zwrócenie uwagi opiekunów osób przewlekle 
chorych. 
6. Wigilia dla podopiecznych Stowarzyszenia 
Udarowcy - Liczy się Wsparcie.

94.99.z 80 144,27 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 162 231,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 162 231,71 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

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36 680,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 125 551,71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

3 080,00 zł

0,00 zł

33 600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45 283,79 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 kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 125 743,29 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 80 144,27 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 116 947,92 zł 80 144,27 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

116 947,92 zł 80 144,27 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Subkonta indywidualne podopiecznych Stowarzyszenia. Spotkania i warsztaty. 80 144,27 zł

0,00 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
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

64 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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 
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)

10 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 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14 250,00 zł

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

14 250,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

315,28 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

89,58 zł

3 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) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

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 14 250,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14 250,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 900,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

800,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 10



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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

SEBASTIAN SZYPER,
PAWEŁ KOMOSIŃSKI,
PAWEŁ ORŁOWSKI

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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