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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ 
WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. SZCZECIN

Gmina M. SZCZECIN Ulica DWORCOWA Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-206 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-434-80-94

Nr faksu 91-434-80-94 E-mail 
marzenna_gadek@poczta.
onet.pl

Strona www www.ptsr.szczecin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81074592500000 6. Numer KRS 0000131441
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Januszewska Danuta - Przewodnicząca

Gądek Marzenna – Wiceprezes ds. finansowych
Żmijewska Władysława – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Gorczyńska Krystyna - Skarbnik
Król Maria - Sekretarz

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jałoszyński Bogdan - Przewodniczący
Wachholc Jacek - Członek
Kosecka Joanna – Członek 
Gruszka Elżbieta – Członek 
Szałaj-Klepacka Kamilla – Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze 
stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działająca na 
gruncie Konstytucji RP i mająca na celu:
1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich 
warunków życiowych, zdrowotnych oraz  zwiększania uczestnictwa 
w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, 
turystycznym i sportowym kraju.
2. Wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w 
kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia 
rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w 
społeczeństwie po to by zapewnić im możliwość kierowania 
własnym życiem.
3. Likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez 
uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki 
dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie 
partnerskich postaw między tymi grupami.
4. Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze 
stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej 
w szczególności poprzez współpracę ze światową federacją 
towarzystw stwardnienia rozsianego oraz poszczególnymi 
organizacjami innych krajów.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, 
placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi 
organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 
2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu 
ich problemów życiowych poprzez informacje, pomoc prawną i 
socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów 
powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, 
organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz 
zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 
3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, 
osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej 
poszkodowanych, 
4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych 
i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu i własnych publikacji, 
5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz 
legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i 
wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem 
rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w 
zakresie: 
• ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, 
architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających 
kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i 
utrudniających im rehabilitacje oraz występowanie do 
kompetentnych władz z wnioskami o ich usuniecie, 
• opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób 
ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy 
zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i 
zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji, 
• opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie 
codzienne i prace osób ze stwardnieniem rozsianym. 
6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
oświatowych i innych, a także obozów i wczasów, 
7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z 
celami statutowymi Towarzystwa, 
8. otaczanie szczególna opieka dzieci osób ze stwardnieniem 
rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem 
stwardnienia rozsianego, 
9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk 
do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 
10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 
12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

ochrona i promocja zdrowia
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W Oddziale Wojewódzkim  PTSR w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2012 r. było 
zarejestrowanych 547 osób, z czego 146 to członkowie aktywni, czynnie 
uczestniczący w działaniach Stowarzyszenia a 17 osób to członkowie 
wspierający i honorowi. W roku 2012 przyjęto 6 osób.
Podstawą naszego działania jest wynajmowany od Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie lokal przy ulicy Dworcowej 19, którego utrzymanie jest możliwe dzięki 
dotacjom Urzędu Miejskiego w Szczecinie. W naszym lokalu prowadzimy różne 
zajęcia rehabilitacyjne z rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. 
Umowa z  UM Szczecin  na zadanie pt.: „Integracja i aktywizacja środowiska 
osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań 
zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją 
narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną.”
W ramach tego zadania:
W każdy piątek od 16.30 do 18.15 lokal był otwarty na spotkania integracyjne. 
Jeden raz w miesiącu odbywało się spotkanie tematyczne. Zapraszano 
specjalistów różnych dziedzin medycyny, dietetyki, rehabilitacji i alternatywnych 
metod leczenia i rehabilitacji. Na spotkania przychodzi regularnie ok. 20-40 
osób, członków Stowarzyszenia, ale także przychodzą inne zainteresowane 
osoby   
W każdy piątek od 18.15 do 19.30 prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne 
uczące starodawnych chińskich technik i ćwiczeń oddechowych i ruchowych 
zwanych  Chi Kung i Tai-Chi. Prowadzili je u nas w pierwszej połowie roku  
uczeń magistra  Antoniego Piwowarczyka Arnold Kuczewski, a drugiej połowie 
roku mgr  Mirosław Piotr Ciesielski. Te zajęcia są prowadzone w naszym 
Stowarzyszeniu nieprzerwanie od 2003 roku.
W środy w  godz. 12.00-13.30 lub 10.30 do 12.00 odbywały się zajęcia 
rehabilitacyjne z Jogi wg metody Iyengara z mgrem Dariuszem Witkowskim. 
Również w środy przez część roku po zajęciach z jogi prowadzone były zajęcia z 
metod medytacji i relaksacji również z Dariuszem Witkowskim.  Stanowiły one 
zamknięty cykl uczący konkretnych technik.
W listopadzie i grudniu odbył się cykl wykładów i warsztatów pt.: „O wizualizacji i 
bardzo porządnym myśleniu” prowadzonych przez Maję Garnuszewską-Oklejak, 
uczące metod poprawy zdrowia i jakości życia poprzez świadome używanie 
naszych własnych bezpłatnych zasobów, czyli własnego umysłu, wizualizacji, 
sposobów na zmianę myślenia. Spotkania odbywały się w poniedziałki od 16.00 
do 19.00. Zajęcia prowadzone były społecznie. Pani Maria Garnuszewska-
Oklejak na własnym organizmie przetestowała metody, których uczy i za ich 
przyczyną „naprawiła” za 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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pomocą umysłu (własnej wyobraźni) i konkretnych technik pracy z umysłem 
swoje ciało, a dokładnie - stawy - uszkodzone przez RZS.
Zorganizowaliśmy  spotkania : karnawałowe, Wielkanocne, Andrzejki oraz 
Wigilię dla 90 osób.   
Zorganizowano w siedzibie Stowarzyszenia spotkanie z 
- prof. dr hab. neurologiem Andrzejem Potemkowskim nt. innowacyjnych leków 
na SM
- neurologiem i naukowcem badającym leki doc. dr hab. Moniką Białecką nt. 
sposobów rehabilitacji w oparciu o najnowszą wiedzę o pracy mózgu i układu 
nerwowego
- z mgr pielęgniarstwa Krystyną Staszewską nt problemów z neurogennym 
pęcherzem oraz o sposobach samopomocy
- spotkanie z wybitną znawczynią tradycyjnej medycyny chińskiej Panią Elżbietą 
Chojnowską-Mettanandą
Kilkakrotnie zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących 
się sprzętem rehabilitacyjnym wraz z prezentacją tego sprzętu.
Zorganizowaliśmy 2 wycieczki : 4-dniową do Międzywodzia - w terminie od 24  
do 27 maja byliśmy w  ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Gwarek” oraz 
wynajętym niskopodłogowym autobusem miejskim 1-dniową po Szczecinie i 
okolicach pt.: „Popatrz jak zmienia się Szczecin”. W trakcie wycieczki 
zwiedziliśmy Muzeum Techniki przy ul. Niemierzyńskiej.
Współorganizowaliśmy i  uczestniczyliśmy  w kolejnym  VI- tym Balu 
Karnawałowym, który zorganizowaliśmy wspólnie z Stowarzyszeniem ” Wiara i 
Światło”   w Towarzystwie Salezjańskim Dom Zakonny przy ul. Ku Słońcu w 
Szczecinie . 
We wrześniu  z inicjatywy pań mgr Bogusławy Kosiarz i mgr Darii Kaszyckiej 
powstały 2 grupy wsparcia tj. dla chorych i osobną dla rodzin i opiekunów 
chorych. Grupy spotykały się co 2 tygodnie. Jedną grupę  panie prowadziły jako 
wolontariuszki, a za drugą płaciło Stowarzyszenie ze środków własnych.
Zorganizowaliśmy się (z pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie)  na wspólny 2-tygodniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do 
Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Relaks” w Międzywodziu w dniach 9-23 
października 2012 r.
Zawiązane w grudniu 2011 roku Koło Młodych po kilku spotkaniach w 2012 r. 
niestety się rozpadło, ale podejmiemy kolejną próbę zorganizowania niezależnej 
grupy wspierających się młodych ludzi.

Latem 2012 r. wystąpiliśmy i uzyskaliśmy wsparcie ze  Szczecińskiego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Ta pomoc to tzw.  
Coaching, czyli 2,5 miesięczne spotkania z Coach’em Elizą Zadłużną - trenerem 
osobistego rozwoju dla członków Rady Oddziału  naszego Stowarzyszenia. 
Następnie napisaliśmy projekt na Indywidualny Plan Rozwoju (IPR), który 
uzyskał rekomendację Sektora 3 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesienią 2012 uzyskaliśmy z tego tytułu 
maksymalną kwotę tj. 4 tys. na nowe tablice informacyjne, wizytówki 
Stowarzyszenia, logo Stowarzyszenia, materiały biurowe do prezentacji, 
doszkolenie członków Rady Oddziału w zakresie obsługi programów biurowych. 
Realizację IPR przełożono na rok 2013.
W październiku 2012 r. Rada Oddziału podjęła uchwałę o przystąpieniu wraz z 
PTSR Oddział Wielkopolska  i Oddziałem PTSR w Sieradzu do Konkursu XI 
PFRON ze wspólnym projektem pt.: „RAP 2013 – Rehabilitant Asystent 
Psycholog – kompleksowe wsparcie domowe  w przewlekłym SM”.  Projekt 
został złożony w PFRON 30 listopada 2012 r. Liderem Projektu jest PTSR 
Oddział Wielkopolska w Poznaniu. W ramach Projektu dla naszego Oddziału 
planowana jest rehabilitacja domowa dla 30 osób z SM lub inną chorobą 
neurologiczną z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, wsparcie 
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asystenta osoby niepełnosprawnej dla 20 osób oraz praca z psychologiem dla 
10 osób z tej grupy.
Rada Oddziału wiosną 2012 roku podjęła działania dla utworzenia w Szczecinie 
Biura Regionalnego dla realizacji Projektu „Wsparcie osób ze stwardnieniem 
rozsianym, w tym z niepełno sprawnościami sprzężonymi na rynku pracy.” 
Projekt ten jest realizowany przez Oddział Łódzki PTSR we współpracy z 
PFRON ze środków Unii Europejskiej z Programu Kapitał Ludzki.
W rezultacie tych działań od 1 grudnia 2012 r. działa w naszym Stowarzyszeniu 
Biuro Regionalne tego Projektu. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 
2014 r. Przewiduje on wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, neurologa, 
innych lekarzy specjalistów wg potrzeb, prawnika dla uczestników Projektu, a 
także staże i praktyki zawodowe, szkolenia zawodowe, kursy dokształcające, 
wsparcie pojętej nauki w szkołach różnego typu, warsztaty aktywizacji 
zawodowej, pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Projekt oferuje także pomoc w 
prowadzeniu niezależnego życia (rehabilitacja i usprawnianie uczestników 
Projektu wg indywidualnych potrzeb). W całej Polsce pomoc może uzyskać w 
tym Projekcie 660 osób ze zdiagnozowanym SM, niepracujących, z orzeczoną 
grupą inwalidzką, w wielu produkcyjnym.
Projekt oferuje też wsparcie (psychologiczne i prawne) osobom z otoczenia 
osoby z SM wskazanym przez chorego.

 

EEG Biofeedback – w roku 2012 (latem) zostały zakończone indywidualne 
treningi EEG Biofeedback i zaczęły się badania kontrolne. Część psychologiczna 
(różnorodne testy psychologiczne i sprawnościowe) prowadziła psycholog mgr 
Agata Tarnowska (pomysłodawczyni Projektu naukowego i wykonawca 
treningów), a część neurologiczną (badania sprawnościowe – na sprawność 
ruchową i intelektualną) oraz badanie krwi i EEG – dr n. med. neurolog Dorota 
Koziarska. Pomorski Uniwersytet Medyczny na potrzeby tego projektu zakupił 
program MS Access, w którym bazę dla opracowania wyników konstruuje i 
wpisuje dane do bazy Stowarzyszenie własnymi siłami. Do końca roku z powodu 
ogromu obowiązków zawodowych obu Pań nie zostały zakończone wszystkie 
badania uczestników Projektu. Prace będą kontynuowane w następnym roku.
Z powodu trudnego dostępu do siedziby Stowarzyszenia (schody) poszukano 
Sali dostępnej dla osób na wózkach, w której były prowadzone zajęcia 
rehabilitacyjne z elementami Tai Chi i Chi Kungu. Zajęcia te odbywały się w 
soboty od godz. 10.00. Za sale (3 różne) Stowarzyszenie płaciło ze środków 
własnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

350

18

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy 
ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz  zwiększania 
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, 
kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju.
2. Wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w 
kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia 
rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania 
w społeczeństwie po to by zapewnić im możliwość kierowania 
własnym życiem.
3. Likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez 
uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki 
dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie 
partnerskich postaw między tymi grupami.
4. Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze 
stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie 
międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze 
światową federacją towarzystw stwardnienia rozsianego oraz 
poszczególnymi organizacjami innych krajów.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 45,951.24 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27,800.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,101.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 27,800.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

27,800.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7,048.00 zł

2,458.00 zł

4,590.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1.44 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 11,101.80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 47,495.18 zł 11,101.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

44,836.34 zł 11,101.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,658.84 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Wyjazd integracyjny do Ośrodka „Gwarek” w Międzywodziu; wycieczka po Szczecinie 5,975.20 zł

2 Wigilia 1,200.00 zł

3 Terepia EEG Biofeedback, dofinansowanie naprawy platformy dźwigowej I. Olejniczak 2,300.00 zł

4 Wynajem sali dost.dla wózków dla rehab.; grupa wsparcia - psychoterapia 1,626.60 zł

1 Wyjazd integracyjny do Ośrodka "Gwarek" w Międzywodziu 5,500.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

1.0 osób

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)

0.1 etatów
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1.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

135.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 6 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

21.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

10.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,750.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 1,350.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,400.00 zł

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

2,750.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,750.00 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

112.50 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

150.00 zł

10. 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)

   Kwota 1400,00 jest wynagrodzeniem z tytułu umowy 
cywilnoprawnej na półroczne prowadzenie zajęć z Chi 
Kung i Tai Chi w wymiarze 1  raz w tygodniu 1,5 h; 
Wynagrodzenie było wypłacane w okresie 1 marca do 30 
listopada 2012 za prowadzenie księgowości; w pozostałym 
okresie księgowość była prowadzone społecznie,

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących 
osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz 
niepełnosprawnością inte

25,100.00 zł

2 Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych 2,700.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

Druk: MPiPS 14



Trzeci rok prowadzimy od strony logistycznej i organizacyjnej projekt naukowy sprawdzający możliwości metody 
EEG Biofeedback w rehabilitacji osób z rozpoznanym SM. Pomysłodawczynią Projektu i głównym wykonawcą, a 
także właścicielką urządzeń jest mgr Agata Tarnowska - neuropsycholog i biolog. W tym czasie z 35 osób zostało 
poddanych treningowi w ilości 40 treningów 40 minutowych na osobę. Grupa kontrolna nietrenująca liczy również 35 
osób. Wszystkie osoby z SM biorące udział w Projekcie zostały wybrane po wstępnych badaniach 
przeprowadzonych przez dr n.med. Dorotę Koziarską spośród 150 osób. Wszystkie osoby zakwalifikowane do 
udziału w Projekcie zostały poddane bardzo szczegółowym badaniom i testom psychologicznym i neurologicznym, a 
także badaniom EEG i krwi na obecność specyficznych czynników. Akltualnie uczestnicy Projektu są poddawani 
kończącym i oceniającym ich stan psychofizyczny testom i badaniom.
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