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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat 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.on
et.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

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

Danuta Januszewska Przewodnicząca TAK

Władysława Żmijewska Wiceprezes ds 
organizacyjnych

TAK

Marzenna Gądek Wiceprezes ds 
finansowych

TAK

Krystyna Gorczyńska Skarbnik TAK

Maria Król Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Druk: MPiPS 1



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, działającą na gruncie Konstytucji RP i mającą na 
celu:
1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania 
uczestnictwa w życiu
społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i 
sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych, jako 
proces osiągania
optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im 
możliwość
kierowania własnym życiem, 
Statut PTSR zatwierdzony głosowaniem Walnego z dnia 28 kwietnia 2012
3
3. likwidację 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele swoje realizuje przez:
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 informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, 
finansowanie na
ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod 
leczenia i
rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie 
w
organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla 
chorych,
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 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Wachholc członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Bogdan Jałoszyński Przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Joanna Kosecka członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Elżbieta Gruszka członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Kamilla Szałaj-Klepacka członek komisji 
rewizyjnej

TAK
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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:
1) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych,
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze 
stwardnieniem
rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz 
występowanie
do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,
2) 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, 
Statut PTSR zatwierdzony głosowaniem Walnego z dnia 28 kwietnia 2012
4
3) opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego
niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę 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 szczególną opieką 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 
społecznoużytecznej,

13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
14. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu 
statutowej działalności
towarzystwa,
15.współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi
zagranicznymi i międzynarodowymi,
16. reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w 
ramach
uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich imieniu, w 
postępowaniach
sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami 
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władzy
publicznej,
17. przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, które są 
wynikiem choroby
wśród chorych i ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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, zdrowotnej i 
zawodowej.  Środki na podstawowe utrzymanie lokalu i jego funkcjonowanie jako miejsca spotkań osób 
z SM i ich otoczenia uzyskaliśmy  z Konkursu UM Szczecin.   
Umowa z  UM Szczecin  na zadanie pt.: „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych 
oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.” 
W ramach tego zadania otrzymaliśmy środki w wys. 16 500,zł. na:
- koszty organizacji imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych)
- psychoterapię indywidualną i grupową, zajęcia Tai Chi i Chi Kung, Joga wg Iyengara, medytacja i 
relaksacja, 
- koszty opłat za media i czynsz,
- koszty materiałów biurowych,
- koszty obsługi księgowej
Dzięki tym środkom możemy się spotykać, i tak
- w każdy piątek od 16.30 do 18.15 lokal był otwarty na spotkania integracyjne. 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. 

Zorganizowaliśmy warsztaty TRE (Trauma Realising Exercise) – Ćwiczenia uwalniania traumy z ciała. 
Warsztaty od strony merytorycznej otrzymaliśmy w darze od p. mgra psychologii  Joanny Olchowik z 
Centrum Pracy z Ciałem w Koszalinie i p. Michaela Nissena – psychologa z Danii, który pracuje z 
osobami chorymi na SM w Danii w tamtejszym stowarzyszeniu.
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. Prowadził je u nas 
mgr  Mirosław Piotr Ciesielski. Te zajęcia są prowadzone w naszym Stowarzyszeniu nieprzerwanie od 
2003 roku.
W środy w  godz. 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.
Zorganizowaliśmy  spotkania: Wielkanocne, Andrzejki oraz Wigilię dla 100 osób.   Świętowaliśmy także 
wspólnie urodziny. 
Koleżanka Sekretarz Stowarzyszenia sama robi i wysyła naszym koleżankom i kolegom życzenia 
urodzinowe, także tym, którzy już nie są w stanie nas odwiedzać.

Projekt PFRON „RAP B 2014 Rehabilitant – Asystent – Psycholog - Biofeedback. Kompleksowe wsparcie 
domowe w przewlekłym SM”.” :
Sukcesem zakończyła się aplikacja o środki PFRON w kolejnym konkursie.  W porozumieniu z PTSR 
Oddział Wielkopolska uzyskaliśmy środki na domową rehabilitację w kwocie 220 952,78 r. Liderem 
Projektu jest PTSR Oddział Wielkopolska w Poznaniu. W ramach Projektu w naszym Oddziale objęto 
pomocą 43 osoby ze Szczecina i województwa w obszarze dawnego woj. szczecińskiego.
Projekt został rozliczony i ma swoją kontynuację do  marca 2017 r.
Projekt:  „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na 
rynku pracy.”
Przez drugi rok prowadzone było Biuro Regionalne Projektu:  „Wsparcie osób ze stwardnieniem 
rozsianym, w tym z niepełno sprawnościami sprzężonymi na rynku pracy.” Projekt ten był realizowany 
przez Oddział Łódzki PTSR we współpracy z PFRON ze środków Unii Europejskiej z Programu Kapitał 
Ludzki.
Projekt objął opieką 148 osób z SM oraz z otoczenia osób z SM. 
W ramach tego Projektu realizowana była rehabilitacja domowa oraz w Centrum Rehabilitacji Terapia 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

260

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Plus przy ul. Dubois 27. Zorganizowano spotkania z pracodawcami, z psychologami, z doradcą 
zawodowym, z prawnikiem.
Beneficjenci Projektu wyjechali na warsztaty połączone z rehabilitacją do Mikorzyna koło Konina i do 
Chłopów koło Koszalina.
Projekt oferował też wsparcie (psychologiczne i prawne) osobom z otoczenia osoby z SM wskazanym 
przez chorego.

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. Z 
powodu braku środków oraz małego zainteresowania naszych członków zrezygnowano z nich.

EEG Biofeedback – w roku 2012 (latem) zostały zakończone indywidualne treningi EEG Biofeedback i 
zaczęły się badania kontrolne. Część psychologiczną (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. W latach 2013-2014 
neurologiczne badania grupy kontrolnej nie zostały zakończone, z powodu licznych zajęć dr Doroty 
Koziarskiej. Mamy nadzieję na ich zakończenie i opracowanie wyników w następnym roku. Wspieramy 
te działania na wszelkie możliwe sposoby.

Projekt Urzędu Marszałkowskiego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które maja na celu 
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z 
uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają 
funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i 
w różnych środowiskach", polegał  na indywidualnym ćwiczeniu funkcji poznawczych (tj. pamięć 
operacyjna, koncentracja, spostrzegawczość, orientacja przestrzenna) za pomocą ogólnie dostępnych 
programów komputerowych pod opieką psychologa, który właściwie dobierał rodzaj i stopień trudności 
ćwiczeń, a także motywował do pracy. Wszyscy beneficjenci projektu - 20 osób - zostali przetestowani 
na początku i na zakończenie projektu profesjonalnymi testami psychologicznymi. Badania potwierdziły 
skuteczność takiej formy ćwiczeń. Sadzimy, że nie docenia się znaczenia problemów poznawczych w 
SM.
Jak co roku zorganizowano uroczystą Wieczerzę Wigilijną w Restauracji "Pod Aniołem" w Szczecinie 
przy ul. Chopina 53 i w tejże restauracji huczny Bal Karnawałowy.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Towarzystwo jest 
organizacją społeczną 
obywateli polskich ze 
stwardnieniem 
rozsianym oraz
ich rodzin i przyjaciół, 
działającą na gruncie 
Konstytucji RP i mającą 
na celu:
1. poprawę ich 
warunków życiowych i 
zdrowotnych oraz 
zwiększania 
uczestnictwa w życiu
społecznym, 
gospodarczym, 
zawodowym, 
kulturalnym, 
turystycznym i 
sportowym kraju,
2. jak 
najwszechstronniejszą 
ich rehabilitację i 
leczenie rozumianych, 
jako proces osiągania
optymalnego 
funkcjonowania w 
społeczeństwie po to, 
by zapewnić im 
możliwość
kierowania własnym 
życiem, 
Statut PTSR 
zatwierdzony 
głosowaniem Walnego 
z dnia 28 kwietnia 2012
3
3. likwidację 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.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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) 296,392.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 296,392.37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

44,690.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14,922.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 265,642.78 zł
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220,952.78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,826.79 zł

3,401.00 zł

12,425.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 14,922.80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 292,436.54 zł 14,922.80 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

292,436.54 zł 14,922.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 1. Organizacja Wieczerzy Wigilijnej 2,600.00 zł

2 2. Realizacja zadania pt.: „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.”

3,000.00 zł

3 3. Realizacja projektu RAP-B 2014 9,322.80 zł

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

0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,955.83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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17.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 83,012.64 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 83,012.64 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

30.00 osób

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

83,012.64 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 83,012.64 zł

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

0.00 zł

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

1,092.21 zł

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

0.00 zł

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

967.21 zł

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

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

4,359.19 zł

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

1,092.21 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

591.50 zł

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

3,080.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

1 1.  „Prowadzenie grupowych 
i indywidualnych zajęć, które 
maja na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych; 
rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania 
się z otoczeniem osób z 
uszkodzeniami słuchu, 
mowy, autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną; usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie 
osób z autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych 
rolach społecznych i w 
różnych środowiskach"

Indywidualne ćwiczenia funkcji 
poznawczych (tj. pamięć 
operacyjna, koncentracja, 
spostrzegawczość, orientacja 
przestrzenna) za pomocą 
ogólnie dostępnych programów 
komputerowych pod opieką 
psychologa.

Urząd Marszałkowski 23,690.00 zł

2 2. "Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji".

Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji.

Urząd Miejski Szczecin 16,500.00 zł

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

1 „RAP B 2014 Rehabilitant – 
Asystent – Psycholog - 
Biofeedback. Kompleksowe 
wsparcie domowe w 
przewlekłym SM”.

Kompleksowa rehabilitacja 
domowa i wsparcie w 
przewlekłym SM.

PFRON 220,952.78 zł
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marzenna Gądek, 18.07.2015r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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