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• 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 2021-07-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BYDGOSZCZ

Powiat BYDGOSZCZ

Ulica UL. FORDOŃSKA Nr domu 246 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-766 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@zespolaki.pl Strona www www.zespolaki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-10-07

2018-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36558855900000 6. Numer KRS 0000641099

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

Przemysław Aleksiewicz Prezes TAK

Małgorzata Badowska Wiceprezes TAK

Angelika Kuśpa 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

Anna Dolińska-Fojut Przewodnicząca NIE

Joanna Tarnowska Sekretarz NIE

Anna Powała Członek NIE

STOWARZYSZENIE "ZESPOLAKI"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W 2020 roku Stowarzyszenie ZESPOLAKI organizowało cykliczne spotkania matematyczne z użyciem klocków 
Numicon. Na zajęciach dzieci uczyły się liczyć poprzez zabawę. Manipulowanie, dotykanie, budowanie i 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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dopasowywanie kształtów Numicon to skuteczna i efektywna nauka matematyki. Serię zajęć pedagogiczno-
matematycznych polegającą na nauce poprzez zabawę z klockami Numicon prowadziła Pani Anna Adamska. 
Zajęcia odbywały się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, jednak ze względu na 
trwającą pandemię zajęcia z Numiconu zostały prowadzone drogą on-line.

Stowarzyszenie zorganizowało bal karnawałowy dla swoich podopiecznych. Czas zabawy umiliła nam Pani Animator, 
która z dziećmi przy muzyce i kolorowych balonach wniosła wiele radości, zaś podczas konkursów dzieci mogły 
spróbować swoich sił i możliwości w wykonywaniu zadań. 

Stowarzyszenie zorganizowało III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w ramach projektu pn.:
„Kolorowa skarpetka – Światowy Dzień Zespołu Downa”. Tematem prac były osoby z zespołem Downa, ich 
codzienne życie, rehabilitacje, pasje i zainteresowania. 

W ramach Światowego Dnia Zespołu Downa zorganizowano fotograficzny konkurs o nazwie: SKARPETKOWA 
INTEGRACJA

Podopieczni stowarzyszenia uczestniczyli w spektaklu pn. „Bajka o rybaku i złotej rybce”.
Wspaniałe i zabawne przedstawienie w wykonaniu teatru „Kołowrotek” – młodzieżowej grupy teatralnej działającej w 
Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbyło się w salonie Hoffman w KPCK w Bydgoszczy. Celem wyjścia było 
rozbudzenie zainteresowania kulturą – kontakt ze sztuką, sceną oraz ze społeczeństwem, kształtowanie 
prawidłowych zachowań, wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji, uwrażliwienie na główne przesłanie „Bajki o 
rybaku i złotej rybce” oraz wzmocnienie więzi pomiędzy dziećmi ze stowarzyszenia.

Aquaterapia z Fundacją PKO
Prowadzono aquaterapię z nauką pływania. Systematyczne ćwiczenia w wodzie korygują wady postawy, ćwiczą 
równowagę, a także wzmacniają mięśnie i podnoszą odporność. Rehabilitacja w wodzie poprawiła warunki rozwoju 
dzieci z niepełnosprawnościami, oswoiła je z wodą, dzięki czemu dzieci miały możliwość nauki bezpiecznego 
pływania.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia podopieczni Stowarzyszenia Zespolaki przygotowali prace plastyczne wyrażające 
wdzięczność za pracę wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy pozostają na „pierwszej linii frontu” oraz 
każdego dnia ratują życie i zdrowie obywateli. W tym roku święto miało szczególny charakter ponieważ panująca 
pandemia koronawirusa zmieniła życie wszystkich ludzi na całym świecie. Cała służba zdrowia każdego dnia 
poświęcała się dla naszego dobra, jednak teraz podczas epidemii koronowirusa ta praca nabrała innej wagi, jest 
cięższa i wymagająca większego poświęcenia.

Zorganizowano projekt „Innowacyjne metody terapii”. Podopieczni stowarzyszenia wzięli udział w Tlenoterapii 
hiperbarycznej i Mikropolaryzacji mózgu.
Tlenoterapia jest bezinwazyjną, bezpieczną a jednocześnie efektywną metodą dostarczania tlenu do wszystkich 
organów i tkanek organizmu. Dzięki temu tlen pobudza naturalne mechanizmy regeneracyjne, wpływa na poprawę 
krążenia krwi oraz umożliwia lepsze dotlenienie wszystkich organów, w tym również chorych i źle ukrwionych 
obszarów ludzkiego ciała. Pozytywnie wpływa na kondycję psychofizyczną, poprawia wydolność organizmu, wygląd 
oraz jest skutecznym sposobem leczenia wielu chorób. Tlenoterapia jest również zalecana przez lekarzy po 
operacjach, czy zabiegach. Tlenoterapia hiperbaryczna polega na wdychaniu przez pacjenta sprężonego tlenu w 
warunkach nadciśnienia, wewnątrz specjalnego urządzenia, zwanego komorą hiperbaryczną.
Mikropolaryzacja mózgu polega na stymulowaniu komórek kory mózgowej prądem stałym przepływającym przez 
elektrody umieszczone na głowie pacjenta. Dzięki pobudzeniu kory mózgowej poprawiają się możliwości uczenia się, 
koncentracji i zapamiętywania.

Stowarzyszenie wysłało do swoich podopiecznych kartki z okazji Dnia Dziecka.

Zooterapia z Fundacją PKO
Przez cały rok prowadzono systematyczne zajęcia z zooterapii. Podopieczni stowarzyszenia korzystali z hipoterapii 
oraz onoterapii. Terapie z udziałem koni i osiołka to metody rehabilitacji ruchowej. Oddziałują jednak wieloprofilowo, 
czyli wpływają na funkcje psycho-motoryczne, psychoruchowe, sensoryczne, psychiczne i społeczne.

Terapia z Fundacją PKO
Przez cały rok prowadzone były zajęcia i konsultacje pedagogiczno-logopedycznych oraz z terapii ruchowej. Zajęcia 
ruchowe, w tym rehabilitacja ogólnorozwojowa, NDT Bobath, czy integracja sensoryczna to kompleksowe ćwiczenia 
wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami. Rozwój psychoruchowy to zespół działań zmierzający do 
poprawy jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach w 
Ośrodku Rehabilitacji i Terapii SENSIS, gdzie ćwiczyli z wykwalifikowaną kadrą terapeutów. 
Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne, w tym praca na klockach Numicon, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ich 
celem było wyrównywanie i poprawa deficytów rozwojowych naszych podopiecznych oraz usprawnianie zaburzonych 
funkcji percepcyjno-motorycznych. 

Zdrowo i Sportowo z Fundacją PZU
Zorganizowano turnus rehabilitacyjny pn. „Zdrowo i sportowo”. Turnus przeznaczony był dla podopiecznych 
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Stowarzyszenia Zespolaki i ich rodzin. Turnus rehabilitacyjny to podstawowa forma wspomagania rehabilitacji 
społecznej osób z niepełnosprawnością. Miał formę aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, 
mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, realizację i rozwijanie zainteresowań osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Celem uczestnictwa w turnusie było zwiększenie świadomości 
społecznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych jak również poprawa psychofizycznej sprawności oraz zdrowia 
pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Wspólny wyjazd miał na celu poprawę samopoczucia, dawał poczucie 
bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa oraz wzmocnił więzi rodzinne. 

Zdrowo i Sportowo z Fundacją PZU
Podczas turnusu realizowano zajęcia sportowe i rehabilitacyjne. Czas uczestników turnusu wypełniony był sportem, 
aktywnością i fizykoterapią. Dzieci z zespołem Downa mogły pooddychać świeżym powietrzem, uzupełnić niedobory 
jodu – pierwiastka niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz poprzez sport i zabiegi poprawić 
swoje zdrowie. Aktywne i systematyczne zajęcia na basenie poprawiły kondycję fizyczną, rowerowe wycieczki 
wpłynęły pozytywnie na rozwój psychofizyczny, a fizykoterapia usprawniła mięśnie i uśmierzyła ból. Uczestnicy 
turnusu uczestniczyli w zabiegach zarówno indywidualnych jak i grupowych z wykorzystaniem pola magnetycznego, 
elektrostymulacji, lasera, leczniczej lampy sollux kinezoterapi jak również masażu.

 
Zdrowo i Sportowo z Fundacją PZU
Podczas turnusu rehabilitacyjnego zrealizowano zadanie ćwiczące umiejętności społeczne naszych podopiecznych. 
Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie jest posiadanie podstawowych umiejętności społecznych, 
samodzielnego podejmowania właściwych decyzji, w tym także zdolności do samodzielnych zakupów. Powyższe 
kompetencje społeczne tworzą zdolność do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, nadają im określone wartości i 
pomagają w codziennym życiu. Dlatego zadanie było wspaniałym doświadczeniem doskonalącym umiejętności 
dzieci z niepełnosprawnościami. 

Dla naszych podopiecznych zorganizowano bieg terenowy z przeszkodami dla dzieci pn. WALECZNE DZIECIAKI 
SOWIA GÓRA. Nasze stowarzyszenie było współorganizatorem tego wydarzenia #misjazespolaki. W trakcie trwania 
całego wydarzenia prowadzona była zbiórka środków finansowych na terapię i rehabilitację naszych podopiecznych. 
Na trasie było wiele trudnych przeszkód, stogi z sianem, pajęczyny, siatki i liny, slackline, opony, labirynty, górki, 
zjazdy, błoto i bagienko. Przy każdej przeszkodzie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników wolontariusze.

Zdrowo i Sportowo z Fundacją PZU
Podczas turnusu zorganizowano wycieczki do:
Doliny Charlotty, gdzie zobaczyliśmy trening fok połączony z ich karmieniem, płynęliśmy statkiem po Wodnym Safari, 
odwiedziliśmy ZOO wraz z Krainą Bajek oraz pobawiliśmy się na wielkim placu zabaw! 
Megalandii – magicznej krainy, w której wszystko urosło za sprawą magicznego czarodzieja.
Zorganizowano rejs Statkiem Pirackim, stylizowanym na XVII wieczny galeon. Na morzu dzieci zostały mianowane 
dzielnymi piratami, a wszystko to w niepowtarzalnym i niezapomnianym klimacie. 
Zorganizowano wycieczkę rowerową nad Orzechowskie Wydmy.

Organizowano spotkania dla najmłodszych w ramach projektu pn. ”Kto mnie zrozumie, kto mnie wysłucha?”. 
Spotkania odbywały się w Centrum Terapii i Rehabilitacji SENSIS w Bydgoszczy. Jego uczestnicy zapoznali się z 
masażem Shantala, który wpływa na rozwój psychoruchowy dziecka. Rodzice mogli wymienić się doświadczeniami i 
uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu opieki nad dzieckiem z zespołem Downa. Niestety przez 
sytuację związaną z COVID – 19 spotkania zostały zawieszone.

Zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji 4 lat działalności Stowarzyszenia. 

Realizowano projekt pn. „Edukacja poprzez teatr”.
Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych i dostępu do kultury oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do 
ich świadomego uczestnictwa w kulturze. W ramach projektu odbyły się warsztaty aktorskie i plastyczne. 

W ramach projektu pn. „Edukacja poprzez teatr” stworzono grupę teatralną MY GRA-MY Podczas zajęć teatralnych 
dzieci ćwiczą koncentrację, rozwijają  wyobraźnię, współpracują w grupie.

W ramach projektu pn. „Edukacja poprzez teatr” zorganizowano warsztaty plastyczne. Warsztaty plastyczne miały na 
celu: rozwijanie myślenia twórczego, zachęcenie do poszukiwań własnej formy wyrazu dla przeżyć i doświadczeń 
związanych z występami teatralnymi, pomoc w przezwyciężeniu strachu i tremy, wzbogacenie słownictwa i rozwijania 
pamięci. 

Zorganizowano paczki świąteczne dla podopiecznych stowarzyszenia.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-29 3



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przeprowadzono systematyczne zajęcia terapeutyczne 
dla dzieci z niepełnosprawnościami. Terapia metodą 
mikropolaryzacji mózgu stymulowała komórki kory 
mózgowej dzięki czemu niepełnosprawni uzyskują lepsze 
rezultaty w terapii logopedycznej, fizjoterapii. Poprawia 
się również możliwość uczenia się, koncentracji i 
zapamiętywania.
Zajęcia pedagogiczne prowadzone w oparciu o klocki 
Numicon, gry, zabawy i ćwiczenia matematyczno-
pedagogiczne, a także działania praktyczne przyczyniły 
się do rozwoju psychospołecznego i edukacyjnego 
naszych podopiecznych.

572,30 zł

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

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

500

15
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 68 339,30 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Hipoterapia. Terapia koncentrująca się na 
kontakcie z koniem jest wręcz niezastąpionym 
źródłem pomocy i wsparcia w rehabilitacji. 
Korzyści płynące z hipoterapii to nie tylko 
rehabilitacja ruchowa, ale także terapia w sferze 
psychologicznej.  Pozwala przełamywać lęki, daje 
wiarę we własne siły i możliwości, zwiększa 
poczucie własnej wartości, rozwija intelektualnie. 
Dodatkowo dzieci z zespołem Downa poprawiają 
swoją orientację przestrzenną, rozwijają swoją 
samodzielność, zwiększa się koncentracja uwagi i 
koordynacja wzrokowo-ruchowa.

0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Aquaterapia. Rehabilitacja w wodzie poprawia 
warunki rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, 
oswaja je z wodą, dzięki czemu dzieci mają 
możliwość nauki bezpiecznego pływania. dzięki 
ćwiczeniom wykonywanym w wodzie mają 
zapewnione optymalne warunki angażujące do 
pracy wiele mięśni. Systematyczne ćwiczenia 
korygują wady postawy, ćwiczą równowagę, a 
także wzmacniają mięśnie i podnoszą odporność. 
Zajęcia w wodzie są doskonałym uzupełnieniem 
terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, dotyczy 
to dziecka z asymetrią funkcjonalną, z 
zaburzeniami napięcia mięśniowego oraz dzieci z 
deficytami emocjonalnymi.
Zajęcia rehabilitacyjne, które zostały 
zorganizowane pozwalają na poprawę sprawności 
zarówno fizycznej jak i intelektualnej.

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-29 5



a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 64 539,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 800,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 40 695,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 572,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 572,30 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

55 324,60 zł

3 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 532,46 zł

1 Zajęcia terapeutyczne 372,30 zł

2 Zajęcia terapeutyczne - mikropolaryzacja 200,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 572,30 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 61 657,06 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 682,24 zł
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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.

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

33 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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Organizacja Pożytku Publicznego - od 29.11.2018

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Przemysław Aleksiewicz
Małgorzata Badowska
Angelika Kuśpa

Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-29
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