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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica RDESTOWA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-530 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
kontakt@crusar4people.eu

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-06-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02213691700000 6. Numer KRS 0000462197

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

Karol Kundzicz Prezes Zarządu 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

Mariola Borycka Członek TAK

Marcin Borys Członek TAK

Marcin Pietrzak Członek TAK

STOWARZYSZENIE "CRUSAR4PEOPLE"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy, dobrych 
praktyk oraz poszerzanie dostępności samochodów dla osób 
niepełnosprawnych
a) Popularyzacja idei ciągłego doskonalenia z zakresu bezpiecznej jazdy, 
wiedzy
b) Propagowanie bezpieczeństwa drogowego wśród najmłodszych 
c) Propagowanie wśród niepełnosprawnych wiedzy na temat możliwości 
jakie daje odpowiednio dostosowany samochód
d) inicjowanie działań związanych z dostosowywaniem środków 
transportu dla osób niepełnosprawnych
e) Rozwój ratownictwa drogowego wśród członków Stowarzyszenia i 
sympatyków.
f) Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej
g) Popularyzacja motosportu poprzez partycypację w zawodach, 
szkoleniach, treningach samochodowych oraz rozwój masowego i 
kwalifikowanego sportu motorowego
h) Działalność charytatywna – pomoc niepełnosprawnym oraz 
najmłodszym w wyrównywaniu szans
i) Działalność charytatywna – pomoc osobom starszym (seniorom), 
działalność w zakresie wyrównywania ich szans.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele i zadania Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a) opracowywanie lub udzielanie wsparcia przy opracowywaniu 
programów dotyczących propagowania bezpieczeństwa drogowego wśród 
najmłodszych
b) prowadzenie analiz dotyczących bezpieczeństwa na drogach, 
wypadków drogowych oraz ofiar takich wypadków
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, konkursów, 
warsztatów oraz innych platform wymiany doświadczeń i poglądów
d) publikowanie w prasie branżowej i fachowej
e) Organizację turystycznych imprez motorowych.
f) współpracę z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dostosowywania 
samochodów dla osób niepełnosprawnych
g) organizację szkoleń warsztatów na temat bezpieczeństwa drogowego 
zarówno teoretycznych jak i praktycznych na specjalnie dostosowanym do 
tego torze
h) prowadzenie cyklicznych lekcji w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z zakresu bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym oraz obecności w nim osób niepełnosprawnych
i) Wykonywanie zadań zleconych w dziedzinie sportu, turystyki motorowej 
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach przekazanych na ten cel 
środków.
j) Udział członków Stowarzyszenia w zawodach sportowych, pokazach i 
innego rodzaju przedsięwzięciach dot. sportów motorowych, w tym w 
szczególności udział w rajdach samochodowych
k) współpraca z innymi stowarzyszeniami w promocji celów statutowych 
Stowarzyszenia
l) Organizację zawodów i imprez sportowych z zakresu sportów 
motorowych
m) Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z domów dziecka 
poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych oraz organizowanie im czasu 
wolnego
n) Organizowanie czasu osobom starszym (seniorom).
o) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym szerzenie 
wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego 
wypoczynku.
p) Aktywizacja społeczna osób starszych (seniorów).
r)     Propagowanie różnorodnych form aktywności intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej  osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



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)

76

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Pomoc osobom starszym   
 Organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla osób starszych (seniorów), połączonych z 
propagowaniem aktywnego wypoczynku. Seniorzy mogli korzystać z basenu, pomocy fizjoterapeuty, 
brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych oraz w miarę własnych możliwości i własnych sił w pieszych 
wycieczkach. Seniorzy chętnie rozwiązywali łamigłówki, korzystali z gier planszowych, wykonywali 
różne prace ręczne.
2. Organizowanie różnych form czasu wolnego dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i 
Wychowania:
- Zorganizowanie wyjścia do kina na filmy
- Zorganizowanie akcji „Witaj Szkoło” 
- Zorganizowanie wspólnego wyjazdu do Sobótki na pieszą wędrówkę na górę Ślężę. 
- Zorganizowanie 2-ch wyjazdów (w sierpniu i październiku 2017), do Ośrodka Wypoczynkowego 
„Rzeczka” w Rzeczce, w Górach Sowich – spotkanie z
seniorami – integracja, wspólne spędzenie czasu, zajęcia, gry i zabawy. Spotkanie pozwoliło nawiązać i 
zacieśnić więzi. Dzieci traktowały seniorów jak „swoich Dziadków”
- Zaproszenie dzieci na spotkanie mikołajkowe, połączone z  różnymi zabawami
- Zaproszenie dzieci z domu dziecka na wspólną Wigilię, połączoną z obdarowaniem mikołajkowymi 
prezentami
oraz
- Stowarzyszenie angażowało się w pomoc finansową w akcjach charytatywnych, osieroconym dzieciom 
z domu dziecka Sacred Heart w Rusape (Zimbabwe w Afryce). 
Dzięki temu, na przykład w akcji „Słodkie Sny” zakupione zostały dzieciom 4 piętrowe łóżka wraz z 
materacami. Zastąpiły one stare, wysłużone, zbyt małe łóżka. Dzieci były bardzo podekscytowane, tego 
wieczoru wszystkie chciały iść jak najszybciej spać. Nowe łóżka pozwolą im na wypoczynek w 
komfortowych warunkach. Dzięki temu, że są piętrowe, w pokoju dzieci będzie więcej miejsca, nie 
będzie tak ciasno jak wcześniej gdy wszystkie łóżka były rozstawione na podłodze. 
Podobnie stowarzyszenie wspierało finansowo kolejną akcję „Wesprzyj utrzymanie dziecka”, która 
miała na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanków domu dziecka, takich jak żywność 
środki higieniczne, ubrania oraz ogólnie polepszenie ich warunków życia. 
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym
- Udział po raz 4-ty w zasponsorowaniu Koncertu Nadziei, organizowanego przez Fundację „Na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową” we Wrocławiu - całkowity dochód z koncertu przeznaczono na 
leczenie dzieci z chorobą nowotworową.
- Dofinansowanie „Koncertu Dobroczynnego dla Pauliny”, zmagającej się z chorobą nowotworową, 
organizowanego przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"
- Dofinansowanie do zakupu obuwia ortopedycznego i ortezy niepełnosprawnemu Marcinowi 
Szymczakowi z Sobótki
- Sfinansowanie wizyt lekarskich niepełnosprawnemu Marcinowi Szymczakowi w Klinice Grunwaldzkiej 
w Poznaniu.
- Pomoc finansowa dla chłopca Filipa Banaś na leczenie choroby nowotworowej

Druk: MPiPS 3



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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym
– Dofinansowanie do 
zakupu obuwia 
ortopedycznego i 
ortezy 
niepełnosprawnemu 
Marcinowi 
Szymczakowi z Sobótki
– Sfinansowanie wizyt 
lekarskich 
niepełnosprawnemu 
Marcinowi 
Szymczakowi w Klinice 
Grunwaldzkiej w 
Poznaniu.
– zasponsorowanie 
Koncertu Nadziei, 
organizowanego przez 
Fundację „Na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową” we 
Wrocławiu – całkowity 
dochód z koncertu 
przeznaczono na 
leczenie dzieci z 
chorobą nowotworową.

– Dofinansowanie 
„Koncertu 
Dobroczynnego dla 
Pauliny”, zmagającej się 
z chorobą 
nowotworową, 
organizowanego przez 
Stowarzyszenie Zespołu 
Pieśni i Tańca 
"Wałbrzych"
- Pomoc finansowa dla 
chłopca Filipa Banaś na 
leczenie choroby 
nowotworowej

88.99 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność edukacyjna, 
oświatowa i 
wychowawcza 85,53Z

– Stowarzyszenie 
promowało 
bezpieczeństwo 
drogowe wśród 
najmłodszych poprzez 
zorganizowanie 
festynu:
– Zaproszenie na festyn 
„Witaj szkoło” dzieci z 
Wrocławskiego 
Centrum Opieki i 
Wychowania oraz dzieci 
zamieszkujące okolicę 
siedziby Stowarzyszenia 
– wspólne zabawy i gry 
edukacyjne, 
propagujące m.in. 
bezpieczeństwo na 
drodze oraz 
podarowanie dzieciom 
szkolnych upominków 
(pudełko śniadaniowe
+worek)
– Stowarzyszenie 
angażuje się w pomoc  
dzieciom przy 
odrabianiu lekcji

85.53 Z

Druk: MPiPS 5
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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) 238,167.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 238,166.75 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.93 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

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 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 6
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2.4. Z innych źródeł 238,167.68 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 8,658.99 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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: 232,838.42 zł 0.00 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

229,507.76 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,330.66 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

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)

0.00 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

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

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 (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

Karol Kundzicz/ 13/07/2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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