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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 2021-05-18

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

2012-09-21

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 Wiceprezes Zarządu TAK

Wojciech Woźniak 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

Mieczysław Kurland Przewodniczący TAK

Piotr Kiełpikowski Członek TAK

STOWARZYSZENIE UDAROWCY - LICZY SIĘ WSPARCIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Akademia Opieki Długoterminowej – kontynuacja szkoleń (styczeń-marzec 2020)
Kontynuowanie innowacyjnego programu na skalę kraju obejmującego holistyczne
szkolenia na terenie wszystkich województw dla pielęgniarek środowiskowych i
długoterminowych z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji dla pacjentów z
dysfunkcjami neurologicznymi. Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie jako
Główny Partner kampanii czynnie włączyło się w to wydarzenie na poziomie zarówno
merytorycznym jak i organizacyjnym.
Liczba uczestników: 150 osób, wolontariuszy: 6
2. Nie trać Szansy Na Życie – Partner Kampanii (kwiecień-czerwiec 2020)
Stowarzyszenie włączyło w czasie pandemii COVID-19 jako Partner w kampanię
#NieTraćSzansyNaŻycie , która zwraca uwagę jak reagować w czasie utrudnionego
dostępu do pomocy medycznej i gdzie szukać pomocy, jeśli pojawią się poważne
dolegliwości takie jak np. udar mózgu. Kampania zwraca uwagę na fakt, iż pomimo gdy
cały świat z niepokojem śledzi rozwój pandemii COVID-19, każdego dnia miliony ludzi
zapada na zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej pomocy medycznej choroby,
takie jak m.in. udar mózgu i zawał serca – konieczna jest również niezwłoczna pomoc dla
tych osób.
Liczba uczestników: 20 osób, wolontariuszy: 2, odbiorcy online
3. AKADEMIA STOP UDAROM – Uruchomienie platformy online (kwiecień 2020)
Na potrzeby kontynuacji szkoleń dla dzieci z klas piątych szkół podstawowych
uruchomiono platformę online na stronie www.stopudarom.pl/akademia znajdują się tam
materiały edukacyjne oraz szczegółowy scenariusz lekcji, które każdy nauczyciel może
pobrać i wykorzystać do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą. W czasie pandemii może to
być wirtualna lekcja online. Podczas warsztatów uczniowie dowiadują się, jakie funkcje
mózgu zaburza udar, a także co może przyczynić się do wystąpienia choroby i jak jej
zapobiegać. Ta lekcja może uratować życie! 
Liczba uczestników: 16 szkół (zespoły 2 osobowe), wolontariuszy: 2
4. Kampania „MŁODZI PO UDARZE” – cykl spotów edukacyjnych (październikgrudzień 2020)
Ogólnopolski projekt #MłodziPoUdarze, realizowany przez Stowarzyszenie Udarowcy –
Liczy się Wsparcie, zwraca uwagę na wzrost liczby udarów mózgu wśród osób młodych.
Projekt wpisany jest w kampanię Stop Udarom. Udar mózgu to jeden z najgroźniejszych
problemów zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych na świecie. W Polsce udary
zajmują trzecie miejsce pod względem ogólnej śmiertelności oraz stanowią pierwszą
przyczynę trwałej niepełnosprawności wśród społeczeństwa po 40 roku życia. Coraz
częściej dotykają osób młodych co wskazuje, że mogą one wystąpić u każdego – w
każdym wieku, w każdym miejscu, w każdej chwili, także w dobie pandemii. Aktualne
doniesienia grup eksperckich zwracają szczególną uwagę na wykwalifikowaną pomoc
przedszpitalną, profesjonalny transport chorego oraz trafność w kierowaniu pacjenta do
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu. Wiedza społeczeństwa na temat
objawów udaru jest wciąż niewystarczająca. Szybkość rozpoznania pierwszych objawów i
czas interwencji medycznej, z włączeniem odpowiedniego leczenia, jest bardzo istotnym
czynnikiem warunkującym stopień uszkodzeń układu nerwowego i w dalszej
konsekwencji, poziom niepełnosprawności tych osób. Szybkość zastosowania
nowoczesnych metod leczenia w udarze niedokrwiennym wpływa na ich skuteczność.
Dodatkowo wcześnie wdrożona fizjoterapia po przebytym udarze mózgu, szczególnie u
osób młodych, wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz
pozwala na powrót do życia zawodowego i społecznego. Kampania obejmowała emisję 5
filmów z autentycznymi osobami po przebytym udarze mózgu.
Liczba uczestników: 5 osób po udarze, wolontariuszy: 3, odbiorcy online
5. Kampania „BADAJ SIĘ I LECZ” -Partner Kampanii (październik-grudzień
2020)
Podczas pandemii rozwinęły się narzędzia telemedycyny. Informatyzacja sprawia, że
kontakt z lekarzem, uzyskanie e-recepty czy e-skierowania może odbywać się zdalnie.
Teleporada służy wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, od jej przebiegu zależy dalsze
postępowanie. Dlatego ważne, by dobrze się do niej przygotować, umieć odpowiedzieć na 
pytania lekarza, ale też zadać pytania istotne z perspektywy pacjenta. Teleporada może
być szczególnie przydatna w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, których
lekarz już zna. Jest też ważnym elementem postępowania w procesie diagnozy nowych
chorób. Wszelkie niepokojące objawy ze strony organizmu trzeba skonsultować z
lekarzem, a pandemia koronawirusa nie może być powodem, by odkładać to na inne
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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)

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

282

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

czasy. Choroba sama nie minie. W ramach kampanii „Badaj Się i Lecz”, we współpracy z
krajowym konsultantem w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej – dr hab. n. med. Agnieszką Mastalerz-Migas,
powstał materiał edukacyjny, który podpowiada, jak przygotować się do teleporady, by
była ona efektywna. Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie zostało oficjalnym
partnerem kampanii, w której aktywnie włączyło się do prac merytorycznych.
Liczba uczestników: 15, wolontariuszy: 6, odbiorcy online
6. ALERT UDAROWY – Akcja z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu
(październik 2020)
#ALERT UDAROWY, to akcja która organizowana jest z okazji, przypadającego na 29
października, Światowego Dnia Udaru Mózgu. Przekazywany ALERT UDAROWY
poprzez MMS-y, media społecznościowe czy w jakiejkolwiek innej formie ma sprawić,
by jak najwięcej Polaków zapamiętało podstawowe objawy udaru mózgu oraz że w
przypadku ich wystąpienia liczy się czas i należy niezwłocznie wezwać pogotowie
ratunkowe. W 2020 roku szczególnie chcieliśmy podkreślić jakie informacje należy
przekazać dyspozytorowi, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. Szybka reakcja w
obliczu zagrożenia udarem mózgu może uratować życie nasze lub innej osoby.
Liczba uczestników: 10, wolontariuszy: 3, odbiorcy online
7. SENIOR W CENTRUM UWAGI – Oficjalny Patronat (październik 2020)
Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie objęło oficjalny patronat nad kampanią
„Senior w centrum uwagi”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla seniorów, ich
bliskich oraz opiekunów. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu
wybitnych autorytetów, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki oraz 
leczenia poszczególnych chorób. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl
Jednym z ważniejszych tematów, który został poruszony w kampanii jest udar mózgu.
Prof. Jarosław Sławek oraz prof. Adam Kobayashi podkreślają jak istotny w leczeniu
udaru mózgu jest czas – natychmiastowa reakcja oraz szybka pomoc medyczna może
uratować życie!
Liczba uczestników: 10, wolontariuszy: 3, odbiorcy online

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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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

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

PROWADZENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO 
"ZAPOBIEGAMY UDAROM" MAJĄCEGO NA CELU 
PROMOWANIE TEMATYKI UDARÓW MÓZGU W 
POSTACI ULOTEK, SPOTÓW, BANERÓW,
KSIĄŻEK, FILMÓW, SPOTÓW MEDYCZNYCH,
WYWIADÓW, KONFERENCJI NAUKOWYCH.
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 udaró

94.99.Z 108 990,26 zł
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186 762,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 1 318 497,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 318 497,75 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: 113 404,90 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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
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2.4. Z innych źródeł 1 018 330,35 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 706 273,14 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 98 557,96 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 108 990,26 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: 612 224,61 zł 108 990,26 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

612 224,61 zł 108 990,26 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 opieka zdrowotna 108 990,26 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

1 480,00 zł

111 924,90 zł

0,00 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

2 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

1 318 497,75 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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15 osób fizycznych
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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 40 720,39 zł

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

40 720,39 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)

1 696,68 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)  

0,00 zł

0 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) 

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

0 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 40 720,39 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 40 720,39 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

2 500,00 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

0,00 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 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 Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-05-18
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