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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-10

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

Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie 

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

Marzenna Gądek Wiceprzewodnicząca TAK

Władysława  Żmijewska Wiceprzewodnicząca TAK

Krystyna Smoluchowska Członek Zarządu NIE

Bożena Omielianczyk Członek Zarządu NIE

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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Roman Kosecki Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Oczachowska Henryka Członek TAK

Krystyna Tkaczyk Członek TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

rozsiane i z
innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na 
gruncie
Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na 
celu:
1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej
społeczeństwa,
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym,
4. działalność charytatywną i dobroczynność,
5. wsparcie kultury fizycznej osób starszych,
6. działalność na rzecz członków Stowarzyszenia,
7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, z
późn. zm.),
9. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce
gospodarczej,
14. działalność naukową, naukowo-techniczną, naukę, edukację, oświatę,
wychowanie i szkolenie,
15. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
17. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
18. turystykę, krajoznawstwo, rekreację ruchową, sport masowy, kulturę 
fizyczną
oraz wypoczynek,
19. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
21. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
22. ratownictwo i ochronę ludności,
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
25. promocję i organizację wolontariatu,
26. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
27. rewitalizację,
28. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, 
psychologicznego,
promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
29. działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną,
30. promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób 
z
niepełnosprawnościami,
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31. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele swoje realizuje poprzez:
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 z niepełnosprawnościami,
2) organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich
problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-
bytową,
3) finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych 
oraz
nowoczesnych przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, 
społecznej
oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności
społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
4) promowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, w 
tym
sportu i rekreacji,
5) organizowanie i propagowanie aktywności i kultury fizycznej poprzez 
edukację
prozdrowotną i psychoedukacyjną, szkoleniową w postaci treningów w 
tym:
grup ćwiczących, zawodów i imprez sportowych, obozów sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz 
udział w
imprezach sportowych różnych szczebli, aktywny wypoczynek,
6) organizowanie pomocy mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu 
rezygnacji,
bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób 
najciężej
poszkodowanych i ubogich,
7) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej, 
informacyjnouświadamiającej,
zmierzającej do pełnej integracji ze społeczeństwem przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
8) inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych oraz 
legislacyjnych
dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz 
specyficznych
potrzeb osób chorych, a także sposobu ich zaspokajania,
9) ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych,
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób z
niepełnosprawnościami ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację 
oraz
występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,
10) opracowywanie 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,
11) ułatwianie osobom chorym na stwardnienie rozsiane podejmowania
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania
działalności społeczno-użytecznej,
12) opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego
niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób z
niepełnosprawnościami,
13) działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego,
14) organizowanie warsztatów twórczych,
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15) informacyjne, socjalne i psychologiczne wspieranie rodzin osób 
chorych na
stwardnienie rozsiane,
16) organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kongresów, konferencji, 
sympozjów,
posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, wykładów, prelekcji, seminiariów, 
spotkań,
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, projekcji filmowych i 
innych,
17) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych,
18) pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na 
rzecz
osób ze stwardnieniem rozsianym,
19) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób
chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin,
20) podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
21) zabieranie głosu w publicznych debatach,
22) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami,
23) reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane, 
także w
ramach uczestnictwa - za ich zgodą lub w ich imieniu - w postępowaniach
sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami 
władzy
publicznej,
24) przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom, w tym: alkoholowym, 
narkomanii i
innym,
25) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin,
26) tworzenie i prowadzenie:
a) ośrodków, poradni, placówek i innych podmiotów diagnozy, 
rehabilitacji,
reedukacji oraz przedsiębiorstw leczniczych,
b) placówek i ośrodków szkoleniowych,
c) ośrodków i placówek opieki i pomocy społecznej,
27) tworzenie fundacji.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy 
działania
dozwolone prawem.
3. Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w formie 
nieodpłatnej i
odpłatnej pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Nasze działania w ubiegłym roku były kontynuacją kilkuletnich projektów, ale udało nam się pozyskać 
środki na nowy projekt, i tak realizowaliśmy następujące projekty:
1. Urząd Miejski w Szczecinie – pozyskaliśmy środki w otwartym konkursie ofert pt. „Organizowanie i 
rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na 
rzecz osób niepełnosprawnych”  wysokości 16.700,00 zł. + 4.175,00 środków własnych na spotkania 
integracyjne co piątek od 17.00 oraz prowadzone były  zajęcia Joga, medytacja i relaksacja, 
neurologopedię indywidualną, Qigong, zajęcia de coupage, psychoterapię (w tym  nauka TRE), nauka 
wizualizacji. na materiały biurowe, media (prąd, telefon, Internet, poczta) i czynsz, na obsługę 
księgową.
Jest to podstawowe źródło utrzymania naszej działalności, ale nie byłaby ta działalność możliwa bez 
środków z 1% i darowizn. Dotacja Urzędu Miejskiego w Szczecinie daje materialną podstawę istnienia 
Stowarzyszenia i możliwość prowadzenia biura (lokal podnajmujemy z zasobów miasta na 
preferencyjnych warunkach). Biuro daje możliwość pozyskiwania środków, które jako środki publiczne 
podlegają bardzo szczegółowym rozliczeniom (jesteśmy zobligowani do prowadzenia pełnej 
księgowości). Każde realizowane działanie musi być dokumentowane sporą ilością „papierów”, które 
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muszą być wypełniane i przechowywane, niektóre nawet 15 lat.

2. „RAP B 2014 Rehabilitant – Asystent – Psycholog – Biofeedback. Kompleksowe wsparcie domowe w 
przewlekłym SM.”  – projekt wspólny z Wielkopolskim PTSR w Poznaniu, w którym uczestniczyliśmy 
jako partner.
Projekt realizowany od 2014 roku, do 31 marca 2017  objął rehabilitacją domową w wymiarze 36 
godzin na rok tj. 3 razy na m-c, w sumie 47 osób, dla 24 osób usługi asystenckie, dla 10 wsparcie 
psychologiczne, a dla 13 treningi EEG Biofeedback.

Z powodów organizacyjnych i wymogów PFRON w 2017 roku podjęliśmy współpracę jako beneficjent, a 
nie partner z PTSR w Warszawie i z PTSR w Łodzi. I tak nasi członkowie byli beneficjentami n/w 
projektów PFRON:

3. „Kompleksowe wsparcie dla chorych na stwardnienie rozsiane” – projekt wspólny z PTSR w 
Warszawie i Łodzi, w którym uczestniczyliśmy jako BO. W ramach tego realizowanego od lata 2017 do 
31.03.2018 projektu rehabilitacje domową w wymiarze 40 rehabilitacji tj. średnio po 4 rehabilitacje w 
m-cu otrzymało 45 osób ze znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
oraz dla 20 osób uzyskaliśmy po 30 rehabilitacji w tzw. ośrodku zewnętrznym. Dla nas była to 
przychodnia rehabilitacyjna Terapia Plus z grupy Evomed w Szczecinie przy ul. Dubois 27. W ramach 
tego projektu niektórzy beneficjenci otrzymali także pomoc asystenta, psychologa, neurologopedy, 
dietetyka, 13 osób miało treningi EEG Biofeedback w domu.
W ramach tego Projektu kilku beneficjentów wyjechało do Zakopanego na 6-dniowe warsztaty (dwa 
wyjazdy) i do Chłopów na nordik walking. Odbyły się także u nas na Dworcowej 19 w Szczecnie 
warsztaty z telefonicznej obsługi klienta.

4. „Sprawić moc” – projekt wspólny z PTSR w Warszawie i Łodzi, w którym uczestniczyliśmy jako BO. 
Rehabilitacja domowa dla 2 osób w wymiarze 50 rehabilitacji w okresie realizacji projektu tj. od 
01.04.2017 do 31.03.2018 i dla 8 beneficjentów po 30 rehabilitacji indywidualnie dobranych w tzw. 
ośrodku zewnętrznym  (Terapia Plus z grupy Evomed w Szczecinie przy ul. Dubois 27).

5. „Pomocna dłoń 2”   – projekt wspólny z PTSR w Warszawie i Łodzi, w którym uczestniczyliśmy jako 
BO.  Projekt sfinansował rehabilitację domową dla 15 osób w wymiarze 45 rehabilitacji do 31.03.2018 
roku i rehabilitacje w tzw. ośrodku zewnętrznym  (Terapia Plus z grupy Evomed w Szczecinie przy ul. 
Dubois 27. W ramach tego projektu w okresie od maja 2017 do 31 marca 2018 prowadzone były zajęcia 
z choreoterapii. Z wyboru uczestniczek są to zajęcia z tańca brzucha.

6. MOPR Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dofinansował nam Bal Karnawałowy 3 lutego 
2017,  piknik w Gospodarstwie Agroturystycznym „Trzynaście Dębów” który zorganizowaliśmy na 
Światowy Dzień SM, a także dofinansował naszą Wieczerzę Wigilijną 9 grudnia 2017 w Restauracji „Pod 
Aniołem”, gdzie jesteśmy bardzo serdecznie przyjmowani. 

7. Współpraca z Kliniką Neurologii PUM – stowarzyszenie współpracuje szczególnie z dr Dorotą 
Koziarską i pomaga jej w badaniach naukowych w takim stopniu w jakim to jest dla nas możliwe, i tak:
- „Funkcje Zwieraczy” – badania oceniające skuteczność metody nastrzykiwania botoksem, we 
współpracy z dr Sylwestrem Ciećwierzem
- „Zatrudnienia” – badania ankietowe oceniające wpływ typu i postępu SM, poziomu i sytuacji rodzinnej 
w sytuacji na rynku pracy –kontynuacja projektu z lat poprzednich
- „Immunologia” – badania ankietowe szukające korelacji u osób z SM, ich krewnych wstępnych i 
zstępnych oraz krewnych w liniach bocznych z występowaniem innych chorób z autoagresji (10 różnych 
chorób)
- ćwiczenia funkcji poznawczych i precyzji ruchu ręki dominującej za pomocą urządzenia i programów 
REHA COM z oceną postępów
- pomagamy tworzyć bazę informacji o SM u różnych osób, baza zawiera już kilkaset rekordów (ogółem 
ponad 1000) i jest ciągle poszerzana. 

Niezmiennie naszym celem jest poszukiwanie nowych sposobów na SM, uczenie chętnych tego o czym 
wiemy, że działa i nie szkodzi, wspieranie wszystkich, którzy chcą nam pomóc (lekarze, rehabilitanci, 
psychologowie,..) i szukanie środków na wsparcie domowe tych, których nie przyjmie szpital (bo i tak 
nie ma nic do zaoferowania), nie przyjmie sanatorium, ani ośrodek rehabilitacyjny, (bo nie są 
samoosługowi), nie przyjmie ich nawet hospicjum (bo nie dają gwarancji, że szybko umrą).
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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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dziękujemy głęboko i prawdziwie wszystkim darczyńcom i tym, którzy nam przekazali swój 1%, bo bez 
ich pieniędzy nie moglibyśmy prowadzić rehabilitacji domowej dla 62 osób i w ośrodku 
rehabilitacyjnym dla 43 osób.
Dziękujemy wszystkim naszym członkom i przyjaciołom za każdą pomoc, prace remontowe (Henryk 
Ledwolorz), tworzenie i wysyłanie  życzeń urodzinowych (Maria Król), pomoc przy organizacji imprez, 
uśmiech, serce i zrozumienie, że jesteśmy niedoskonali i też mamy SM.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- organizowanie 
pomocy członkom 
Towarzystwa w 
rozwiązywaniu ich 
życiowych problemów 
poprzez informację, 
pomoc prawną, 
psychologiczną i 
socjalno-bytową,
- organizowanie 
różnorodnych form 
rehabilitacji medycznej 
i pozamedycznej w 
siedzibie Towarzystwa 
oraz w domach 
członków,
- współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej i 
kulturalnej dla osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym, 
- organizowanie 
samopomocy 
członkowskiej mającej  
na celu 
przeciwdziałaniu 
uczuciu rezygnacji, 
bezwartościowości, 
osamotnienia i 
bezradności, w 
szczególnie wśród osób 
najciężej 
poszkodowanych,
- udzielanie pomocy 
interwencyjnej w 
załatwianiu 
indywidualnych spraw 
osób ze stwardnieniem 
rozsianym.

94.99.Z
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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) 109,335.90 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 109,335.90 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

16,700.00 zł

65,015.40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,167.00 zł

2,931.00 zł

3,698.00 zł

3,538.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. 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 17,453.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 81,715.40 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,005.34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,639.64 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: 105,031.01 zł 7,639.64 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

96,330.56 zł 7,639.64 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

39.43 zł

8,661.02 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 sfinansowanie wkładu własnego do projektu Urzędu Miejskiego pt. Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia oraz działań o chrakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz 
osób niepełnosprawnych

3,641.04 zł

2 inne (np. zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne w siedzibie PTSR, utrzmanie domeny 
internetowej, usługi telekomunikacyjne, media)

2,709.23 zł

3 sfinansowanie wkładu własnego do dotacji MOPR na organizaję Wieczerzy Wigilijnej 1,289.37 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

126.00 osób fizycznych

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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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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47,729.80 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 47,729.80 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)

756.68 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)

133.35 zł

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

3,087.45 zł

30.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

24.00 osób

6.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

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

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

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

1,780.00 zł

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

0.00 zł

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

Wynagrodzenia członków organu zarządzającego nie 
wynikają z pełnionych funkcji, a z pracy przy realizacji 
projektów finansowanych przez PFRON.

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)

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

1 Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia 
oraz działań o charakterze 
aktywizującym i 
integracyjnym na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Spotkania integracyjne co 
piątek od 17.00,  zajęcia Joga, 
medytacja i relaksacja, 
neurologopedię indywidualną, 
Qigong, zajęcia de coupage, 
psychoterapię (w tym  nauka 
TRE), nauka wizualizacji, zakup 
materiałów biurowych, media 
(prąd, telefon, Internet, poczta) 
i czynsz, na obsługę księgową.

Urząd Miejski Szczecin 16,700.00 zł

2 Wieczerza Wigilijna Pogłębianie integracji osób 
niepełnosprawnych, 
przeciwdziałanie izolacji i 
wykluczeniu społecznemu,
kultywowanie tradycji.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3,120.00 zł

3 Światowy Dzień SM Pogłębianie integracji osób 
niepełnosprawnych, 
przeciwdziałanie izolacji i 
wykluczeniu społecznemu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1,560.00 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

533.40 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

3,820.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 09.07.2018r. 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

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

Rehabilitacja domowa osób 
ciężko chorych na SM.

PFRON 60,335.42 zł

Druk: MPiPS 14


