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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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina KOBIERZYCE

Powiat WROCŁAWSKI

Ulica BRZOZOWA Nr domu 2 Nr lokalu 9

Miejscowość WYSOKA Kod pocztowy 52-200 Poczta WROCŁAW 65 Nr telefonu 785469325

Nr faksu E-mail info@truckerslife.eu Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-06-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02210708600000 6. Numer KRS 0000456520

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

Piotr Aleksander Hunker 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

Sylwia Bomba Organ Nadzoru TAK

Anna Widuch Organ Nadzoru TAK

Mateusz Gajewski Organ Nadzoru TAK

FUNDACJA TRUCKERS LIFE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym przedmiotem działalności  Fundacji jest zgodnie ze 
statutem: 
1. Tworzenie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, związanemu z 
ochroną środowiska i ekologią;
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie profilaktyki i 
przeciwdziałania chorobom zawodowym w szeroko pojętej branży 
transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej, a także pomoc ofiarom 
wypadków i ich rodzinom;
3. Wsparcie i łączenie społeczności (zarówno pracowników oraz 
usługobiorców, jak również przedsiębiorców),  działającej w szeroko 
pojętej branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej, w tym 
wszelkiej współpracy i wymiany międzynarodowej;
4. Wsparcie i promowanie sportu i rekreacji;
5. Wspieranie i rozwijanie edukacji i podnoszenia kwalifikacji przez 
uczestników szeroko pojętej branży transportowej, spedycyjnej oraz 
logistycznej, polegającej także na kształceniu studentów;
6. Wsparcie i promowanie nowoczesnych form komunikacji 
międzynarodowej w ramach budowania społeczeństwa informacyjnego;
7. Działalność naukowa, naukowo - techniczna i oświatowa, w tym 
również polegająca na kształceniu studentów;
8. Działalność kulturalna;
9. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
10. Działalność w zakresie ochrony środowiska;
11. Działalność dobroczynna;
12. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
13. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów;
14. Działalność w zakresie kultu religijnego.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w 
zakresie realizacji następujących celów:
1.Działalności na rzecz szeroko rozumianej: ochrony środowiska, w tym 
ekologii w celu  kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami 
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz 
bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia;
2.Działalności oświatowej oraz popularyzowanie idei oraz aktywności 
związanych z ochroną środowiska bezpieczeństwem, ochroną i promocją 
zdrowia;
3.Upowszechniania  najnowszych metod ochrony środowiska, w tym 
ekologii oraz  zrównoważonego rozwoju, a także bezpieczeństwa, ochrony 
i promocji zdrowia;
4.Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
5.Integrowania środowisk zainteresowanych wdrażaniem bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska, w tym ekologii oraz ochroną zdrowia i jego 
promocją;
6.Pomoc społeczna oraz dobroczynność;
7.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8.Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez  następujące działania:
1. Rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, 
organizacyjnych i ekonomicznych związanych z zagadnieniami ochrony 
środowiska, w tym ekologii oraz bezpieczeństwa, ochrony i promocji 
zdrowia oraz sportu i nowoczesnych form komunikacji międzynarodowej;
2. Formułowanie wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko 
rozumianej ochrony środowiska, w tym ekologii oraz edukacji, 
bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, podejmowanie działań do ich 
realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii;
3. Oddziaływanie na administrację rządową, samorządową i organizacje 
zawodowe oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi w związku z 
realizacją celów statutowych;
4. Działanie na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i 
przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ekologii, bezpieczeństwa 
oraz ochrony i  promocji zdrowia oraz sportu i nowoczesnych form 
komunikacji międzynarodowej;
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień 
związanych ochroną środowiska, w tym ekologii, bezpieczeństwa oraz 
ochrony i promocji  zdrowia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez 
udzielanie pomocy w zakresie bezpiecznej jazdy, badań i analiz, tworzenia 
przedmiotów i oprogramowania, przygotowania koncepcji, wydawania 
rekomendacji, rzeczoznawstwa, doradztwa oraz wydawania publikacji, w 
tym elektronicznych związanych z ochroną środowiska, w tym  ekologii, 
bezpieczeństwa a także ochrony i promocji zdrowia oraz sportu i 
nowoczesnych form komunikacji międzynarodowej;
6. Organizowanie kursów,  narad, wydarzeń, konferencji, kongresów, 
odczytów, wystaw, wycieczek, konkursów, wyróżnień, poradnictwa 
technicznego, imprez masowych oraz prowadzenie działalności 
stypendialnej – w zakresie ochrony środowiska, w tym ekologii, 
bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia oraz sportu i nowoczesnych 
form komunikacji międzynarodowej;
7. Reprezentowanie  podmiotów działających na rynku usług 
transportowych wobec organów władzy publicznej (samorządowej i 
państwowej), sądów i trybunałów, a także organizacji międzynarodowych 
– w kraju i poza granicami kraju, w tym w szczególności przez:
-inicjowanie i udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i 
innych związanych z celami Fundacji;
-aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących rozwoju usług 
transportowych związanych z celami Fundacji;
8. Wspieranie finansowe, rzeczowe bądź organizacyjne: osób nie 
będących w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych i/lub 
ubogich i/lub schorowanych;
9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych;
10. Działalność promocyjną przy współpracy z samorządami, mediami i  
organizacjami pozarządowymi, a także ze szkołami i uczelniami wyższymi,
11. Działania określone powyżej mogą być wykonywane wspólnie z innymi 
podmiotami, które  mają podobne cele statutowe, jak cele statutowe 
Fundacji, poprzez wsparcie organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe.  
12. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

brak

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

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Główne działania Fundacji Truckers Life w 2018 roku to: 
1. Budowanie siłowni przy parkingach w Polsce i Europie. 
2. Opracowano, opublikowano i wypromowano raport o stanie zdrowia kierowców zawodowych.  
3. Objazdowe mobilne badania dla kierowców wraz z poradnictwem.

Fundacja Truckers Life jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność statutowa Fundacji może 
być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego.
Prowadzona w 2017 roku działalność Fundacji tak jak w roku poprzednim ukierunkowana była na realizację projektu 
skierowanego do firm branży transportowej głównie na rzecz pracowników w niej zatrudnionych. Realizowany projekty 
wpisywały się w Misję Fundacji, którą jest wspieranie bezpieczeństwa oraz zdrowia kierowców zawodowych. Projekt ma za 
zadanie między innymi doprowadzić do zjednoczenia środowiska transportowego w dążeniu do realizacji celów istotnych dla 
całej branży, z których najważniejsze to:
- poprawa poziomu zdrowia zawodowych kierowców w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze,
- stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla firm transportowych i ich kontrahentów.
Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała swoje cele statutowe oraz starała się wypełnić wyżej opisaną Misję w ramach 
projektu o nazwie:
- Truckers Life.
Projekt Truckers Life skierowany jest do zawodowych kierowców ciężarówek zarówno z Polski jak i całego świata. Jego 
realizację rozpoczęto w październiku 2013 r. Stanowi on pierwszą w Europie kampanię edukacyjną poświęconą promocji 
ćwiczeń i aktywności ruchowej, a także zdrowego trybu życia wśród zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych. Powstał 
jako forma przeciwdziałania i zapobiegania licznym chorobom i schorzeniom zawodowym, które spowodowane są charakterem 
pracy kierowców. Według danych Instytutu Transportu Samochodowego tylko w naszym kraju, zawodowym prowadzeniem 
pojazdów zajmuje się prawie 700 tysięcy osób. Jak wynika z badań jest to grupa, narażona na wiele szkodliwych i uciążliwych 
czynników w środowisku pracy a to z kolei może powodować poważne zaburzenia zdrowia i niewłaściwie wpływać na 
bezpieczeństwo kierowcy na drodze.

W ramach realizowanych działań Fundacja Truckers Life w 2017 r. dotarła do ponad miliona odbiorców, a to dzięki 
realizowanym kampaniom edukacyjnym i społecznościowym oraz dzięki wsparciu obszaru komunikacji przez Partnerów Fundacji 
Truckers Life. W tym 150 z odbiorców stanowiły osoby prawne, natomiast pozostałą część stanowiła grupa docelowa fundacji - 
kierowcy zawodowi.
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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

Pozostała działalność związana ze sportem. 
Budowanie siłowni przy parkingach w Polsce i 
Europie - to jedno z głównych zadań Fundacji w 
2018 roku. Działalność fundacji skupia się na 
promocji zdrowego trybu i aktywności fizycznej 
wśród kierowców zawodowych. Staramy się 
także edukować kierowców w obszarze 
aktywności fizycznej i jej istocie w zapobieganiu 
schorzeniom takim jak: nadwaga, zawał serca i 
udar mózgu. Budowanie siłowni ma 
zmobilizować kierowców do aktywności fizycznej 
podczas postojów. Wydajemy także  filmy 
instruktażowe i poradniki z ćwiczeniami.

85.59.B 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Z przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach 
akcji profilaktycznych wynika, iż stan zdrowia 
kierowców zawodowych znacząco się pogarsza, 
co przedstawia ostatni „Raport na temat stanu 
odżywienia i sposobu żywienia kierowców 
samochodów ciężarowych”. Dane zgromadzone 
zostały przez Fundację Truckers Life podczas 
mobilnych badań  Truckers Lab, a opracowane i 
przeanalizowane przez Koło Naukowe 
Dietetyków z Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu. Wyniki są alarmujące! 

Analiza danych wykazała, że ponad 80% 
badanych cierpi na nadwagę i otyłość, a u ponad 
60%   stwierdzono podwyższone stężenie 
cholesterolu we krwi. Optymizmem nie 
napawają również wyniki ciśnienia krwi. 
Wskazane nieprawidłowości wiążą się 
bezpośrednio z podwyższonym ryzykiem 
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Tym 
samym mogą doprowadzić do zawału serca, 
udaru mózgu czy też innych schorzeń 
skutkujących nieodwracalnym uszczerbkiem na 
zdrowiu. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być przede 
wszystkim sposób żywienia. Zatem w trakcie 
spotkań z kierowcami zbadano również stan 
wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania i 
dziennego zapotrzebowania na niezbędne 
wartości odżywcze.
Raport ukazał się w mediach branżowych i 
ogólnopolskich.

86.90.E 0,00 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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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

5.2. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
86.90.E, W ramach objazdowych badań 
kierowcy zawodowi mogli w trasie za darmo 
sprawdzić stan swojego zdrowia. Przebadano ich 
ciśnienie, poziom glukozy, cholesterolu oraz 
przeanalizowano skład ciała. Wyniki badań nie 
napawają optymizmem. Pomysł na objazdowe 
badania zrodził się w odpowiedzi na alarmujące 
dane o stanie zdrowia kierowców. Łącznie 
przebadano 750 kierowców. 

Samochód-laboratorium pojawił się w 
następujących miejscach:

27 lipca – na stacji paliw Circle K, Osła

1 sierpnia – w Porcie Radomsko

2 sierpnia – na MOP-ie Nowostawy

8 sierpnia – na stacji Grosar, Ładna

9 sierpnia – na stacji BP, Zembrzyce

21 sierpnia – na stacji Orlen, Góra

23 sierpnia – na stacji BP, Dębno Żmigrodzkie

29 sierpnia – na stacji Orlen, Szumowo

30 sierpnia – na stacji BP, Stojadła

4 września – na stacji BP, Górno

10 września – na stacji BP, Kołbaskowo

11 września – na stacji Oktan, Sławno

86.90.E 0,00 zł
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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) 735 792,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 302 482,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 358 620,00 zł

d) przychody finansowe 14 288,36 zł

e) pozostałe przychody 60 401,31 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 706 536,43 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 64.99.Z

29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 
Fundacja Truckers Life prowadzi szereg działań edukacyjnych i szkolen iowych, 
uświadamiających kierowców zawodowych na temat zdrowego stylu życia w trasie. Fundacja 
prowadzi aktywne działania PR, dostarczając artykuły prasowe do najważniejszych mediów 
branżowych i ogólnopolskich. Uczestniczy także w eventach poświęconych tematyce TSL, 
podczas których prezentuje ideę zdrowego kierowcy, poszerzając tym samym grupę 
odbiorców wśród kierowców i sponsorów. Do eventów możemy zaliczyć targi branżowe (np. 
TransPoland), spotkania biznesowe  oraz wystąpienia podczas konferencji branżowych 
(konferencje Związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska). Fundacja organizuje 
również bezplatne, mobline badania dla kierowców (Truckers Lab), z których na bazie 
uzyskanych wyników przygotowuje raporty na temat zdrowia i kondycji kierowców 
zawodowych. W 2018 roku wydaliśmy drugi raport o stanie zdrowia kierowców zawodowych 
w Polsce. Dystrybuuje także poradniki z ćwiczeniami dla kierowców, które przygotowuje 
wspólnie ze sponsorami i ambasadorką – Iwoną Blecharczyk, znaną w branży jako „Trucking 
Girl”.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 054,90 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
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2.4. Z innych źródeł

25 200,84 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 -162 569,36 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 9 170,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 469,14 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: 747 702,08 zł 10 469,14 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

465 051,86 zł 10 469,14 zł

0,00 zł 0,00 zł

85 272,22 zł

9 997,96 zł

127 647,39 zł

59 732,65 zł 0,00 zł

1 Realizacja kampanii społecznej 10 469,14 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:

0,00 zł

1 736,00 zł

300 000,00 zł

746,50 zł

0,00 zł

45 433,93 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)

358 620,00 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 273 347,78 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)

5 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)

4,37 etatów

9 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 273 347,78 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

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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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 306 834,27 zł

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

51 583,03 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 

255 251,24 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)

9 899,93 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)  

22 269,55 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

255 251,24 zł

244 469,21 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 10 782,03 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51 583,03 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 51 583,03 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

8 900,00 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

6 479,41 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

Piotr Aleksander Hunker 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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