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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)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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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

Podstawową formą działania Stowarzyszenia były zwyczajowe spotkania w 
lokalu w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19,  w każdy piątek od godz. 16.30 jest 
czynny lokal, a od 17.00 do 18.15 spotkania, na których były omawiane bieżące 
sprawy Stowarzyszenia, plany nowych działań,  zapraszani są goście, którzy 
przedstawiali  nowe sposoby rehabilitacji, usprawnień w codziennym życiu lub 
nowe urządzenia medyczne i paramedyczne. Co piątek od godz. 18.15 do 19.30
 prowadzone były zajęcia chińskiej gimnastyki Chi Kung z elementami Tai Chi. 
Spotkania były otwarte dla wszystkich chorych, ich rodzin z terenu całego 
województwa i oczywiście dla wszystkich osób zainteresowanych. Stały się one 
przede wszystkim spotkaniami zaprzyjaźnionych,  rozumiejących się ludzi. 
Łatwiej od kolegi dowiedzieć się jak i gdzie rozwiązać jakiś problem niż przebić 
się przez procedurę opisaną na stronie instytucji. Zorganizowaliśmy dwukrotnie 
spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Michorzewie koło 
Poznania. Skutkiem tych spotkań kilku naszych członków zaczęło jeździć do 
Ośrodka rehabilitacyjnego w Michorzewie. 
W styczniu 2011 r. współorganizowaliśmy  IV Integracyjny Bal Karnawałowy - 
ponownie w  Towarzystwie Salezjańskim w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu.  
Przed spotkaniem odprawiona została msza św. w intencji chorych i ich rodzin. 
W Balu uczestniczyło ok. 200 osób (podopieczni Stowarzyszenia Wiara i Światło 
oraz nasi członkowie i ich rodziny).Kontynuowano indywidualną psychoterapię 
dla chorych i ich rodzin z doświadczoną psycholog rodzinną mgr Violettą 
Kruczkowską.  Kontynuowano zajęcia  rehabilitacyjne z elementami chińskich 
ćwiczeń  Chi Kung i Tai Chi – w każdy piątek po spotkaniu prowadzone były te 
zajęcia z uczniem Antoniego Piwowarczyka Alfredem Kuczyńskiem. Kolejny rok 
były prowadzone  zajęcia z Jogi wg metody Iyengara z Dariuszem Witkowskim, 
w każdą środę od 12.00 do 13.30. Uzupełnione zostały one o naukę metod 
medytacji i relaksacji. Nadal  prowadzone były w Stowarzyszeniu bezpłatne 
konsultacje neurologiczne raz w miesiącu z dr Danutą Nocoń. 
PROJEKT EEG Biofeedback  (Neurobiofeedback)  - w roku ubiegłym tj. w 2010 
r.  Stowarzyszenie podjęło się  stworzenia warunków lokalowych i pomocy w 
przeprowadzeniu wyjątkowego eksperymentu naukowego, podobno pierwszego 
na świecie, który ma na celu sprawdzenie czy za pomocą nowoczesnej metody 
treningu mózgu można poprawić uszkodzone funkcje u chorych na SM. 
Eksperyment przewiduje ocenę wielu elementów, ale głównie poprawę kontroli 
zwieraczy, precyzję ruchu tzw. „oko-ręka”, poprawę kontroli równowagi. W 
trakcie przygotowań neurolog dr n. med. Dorota Koziarska przebadała ok. 150 
osób, z których ona oraz psycholog, biolog i trener EEG Biofeedback-u mgr 
Agata Tarnowska wybrały 70 osób do udziału w Projekcie. Osoby te przeszły 
bardzo szczegółowe testy sprawnościowe i psychologiczne. Następnie zostały 
podzielone na 2 podobne grupy – jedna osób, które trenują  EEG Biofeedback, a 
druga grupa stanowi grupę kontrolną. Po zakończeniu ćwiczeń i porównaniu obu 
grup naukowcy mają nadzieję móc ocenić skuteczność tej formy rehabilitacji. 
Projekt przewiduje, że każdy uczestnik czynny ukończy 40 indywidualnych, 40-
minutowych treningów, co daje ogromną liczbę godzin pracy (oczywiście 
społecznej) mgr Agaty Tarnowskiej (40*35osób=1400 treningów). Projekt jest też 
trudny dla uczestników, ponieważ od ich determinacji i zdyscyplinowania, a 
także przede wszystkim aktywnej pracy w trakcie niełatwych treningów zależy 
powodzenie przedsięwzięcia. Nabór do Projektu zakończył się późną wiosną, 
następnie po serii czasochłonnych i żmudnych testów wczesnym latem 
rozpoczęły się treningi. Do końca 2011 roku nikt nie zakończył swojej serii. 
Stowarzyszenie starało  się pomóc mgr Agacie Tarnowskiej w jej trudnej pracy. 
Opiekunem naukowym Projektu ze strony neurologii zechciał zostać prof. dr hab. 
n. med. Przemysław Nowacki z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a ze 
strony psychologii i Biofeedbacku najlepszy w Polsce znawca tej metody prof. dr 
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hab. Jan Kaiser z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Naszym  
Projektem bardzo interesuje się regionalna telewizja i systematycznie informuje 
widzów o postępach naszego Projektu.
Drugi Projekt badania żył, po obiecującym początku niestety nie był na razie 
kontynuowany. Przewidywał on badanie żył szyjnych metodą dopplerowską u 
ok. 100 osób chorych na SM i sparowanych z nimi niespokrewnionych osób 
zdrowych, tej samej płci, w wielu „+” „ –„ 3 lata. Ze strony neurologa, dr Dorota 
Koziarska przebadała chorych, niestety mimo szczerych chęci radiolog prof. dr 
hab. n. med. Aleksander  Falkowski  z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
nie był w stanie kontynuować badań. Jeżeli to tylko będzie możliwe podejmie 
badanie w następnym roku. 
Zorganizowano dwie wycieczki 4-dniowe nad morze do Mrzeżyna OWR „Agawa” 
i do Międzywodzia do OWR „Gwarek”. W każdej brało udział ok. 50 osób. Jak co 
roku wyczarterowano statek MS „Dziewanna” na popołudniowy rejs po Jeziorze 
Dąbskim. 
 Zorganizowano Wieczerzę wigilijną dla 110 osób Restauracji Royal Pallace w 
Szczecinie.  Zakupiono i rozdano artykuły         żywnościowe (paczki świąteczne) 
dla członków Stowarzyszenia. 
Zakupiono na wyposażenie naszego lokalu kuchenkę mikrofalową (dla 
ułatwienia pracy mgr Agaty Tarnowskiej i uczestników Projektu EEG 
Biofeedback)

Działania zrealizowane za pieniądze z 1%:

–  Wyjazd integracyjny do Ośrodka Agawa – dofinansowano kwotą 12686,92  zł. 
4-dniowy pobyt integracyjny dla 50 osób do Ośrodka Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjnego w Mrzeżynie. Wobec niedostatecznej ilości środków 
pieniężnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
zorganizowanie wycieczki było możliwe tylko dzięki wpłatom z 1% 
–  Wigilia – dofinansowano organizację Wieczerzy wigilijnej dla 110 osób 
chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w Restauracji Royal Pallace w 
Szczecinie w kwocie 1690,00 zł.
–  Psychoterapia indywidualna – dofinansowano kwotą 480,00 zł.  psychoterapię 
indywidualną prowadzoną przez psychologa mgr Violettę Kruczkowską
– Joga – ćwiczenia rehabilitacyjne z jogi prowadzone od wielu lat przez Dariusz 
Witkowskiego dofinansowano kwotą 50,00 zł.

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)

212

17

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)

Podstawową formą działania Stowarzyszenia były zwyczajowe 
spotkania w lokalu w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19,  w każdy 
piątek od godz. 16.30 jest czynny lokal, a od 17.00 do 18.15 
spotkania, na których były omawiane bieżące sprawy 
Stowarzyszenia, plany nowych działań,  zapraszani są goście, 
którzy przedstawiali  nowe sposoby rehabilitacji, usprawnień w 
codziennym życiu lub nowe urządzenia medyczne i 
paramedyczne. Co piątek od godz. 18.15 do 19.30 prowadzone 
były zajęcia chińskiej gimnastyki Chi Kung z elementami Tai Chi. 
Spotkania były otwarte dla wszystkich chorych, ich rodzin z terenu 
całego województwa i oczywiście dla wszystkich osób 
zainteresowanych. Stały się one przede wszystkim spotkaniami 
zaprzyjaźnionych,  rozumiejących się ludzi. Łatwiej od kolegi 
dowiedzieć się jak i gdzie rozwiązać jakiś problem niż przebić się 
przez procedurę opisaną na stronie instytucji. Zorganizowaliśmy 
dwukrotnie spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjnego  w 
Michorzewie koło Poznania. Skutkiem tych spotkań kilku naszych 
członków zaczęło jeździć do Ośrodka rehabilitacyjnego w 
Michorzewie. 
W styczniu 2011 r. współorganizowaliśmy  IV Integracyjny Bal 
Karnawałowy - ponownie w  Towarzystwie Salezjańskim w 
Szczecinie przy ul. Ku Słońcu.  Przed spotkaniem odprawiona 
została msza św. w intencji chorych i ich rodzin. W Balu 
uczestniczyło ok. 200 osób (podopieczni Stowarzyszenia Wiara i 
Światło oraz nasi członkowie i ich rodziny).Kontynuowano 
indywidualną psychoterapię dla chorych i ich rodzin z 
doświadczoną psycholog rodzinną mgr Violettą Kruczkowską.  
Kontynuowano zajęcia  rehabilitacyjne z elementami chińskich 
ćwiczeń  Chi Kung i Tai Chi – w każdy piątek po spotkaniu 
prowadzone były te zajęcia z uczniem Antoniego Piwowarczyka 
Alfredem Kuczyńskiem. Kolejny rok były prowadzone  zajęcia z 
Jogi wg metody Iyengara z Dariuszem Witkowskim, w każdą 
środę od 12.00 do 13.30. Uzupełnione zostały one o naukę metod 
medytacji i relaksacji. Nadal  prowadzone były w Stowarzyszeniu 
bezpłatne konsultacje neurologiczne raz w miesiącu z dr Danutą 
Nocoń. 
PROJEKT EEG Biofeedback  (Neurobiofeedback)  - w roku 
ubiegłym tj. w 2010 r.  Stowarzyszenie podjęło się  stworzenia 
warunków lokalowych i pomocy w przeprowadzeniu wyjątkowego 
eksperymentu naukowego, podobno pierwszego na świecie, który 
ma na celu sprawdzenie czy za pomocą nowoczesnej metody 
treningu mózgu można poprawić uszkodzone funkcje u chorych 
na SM. Eksperyment przewiduje ocenę wielu elementów, ale 
głównie poprawę kontroli zwieraczy, precyzję ruchu tzw. „oko-
ręka”, poprawę kontroli równowagi. W trakcie przygotowań 
neurolog dr n. med. Dorota Koziarska przebadała ok. 150 osób, z 
których ona oraz psycholog, biolog i trener EEG Biofeedback-u 
mgr Agata Tarnowska wybrały 70 osób do udziału w Projekcie. 
Osoby te przeszły bardzo szczegółowe testy sprawnościowe i 
psychologiczne. Następnie zostały podzielone na 2 podobne 
grupy – jedna osób, które trenują  EEG Biofeedback, a druga 
grupa stanowi grupę kontrolną. Po zakończeniu ćwiczeń i 
porównaniu obu grup naukowcy mają nadzieję móc ocenić 
skuteczność tej formy rehabilitacji. Projekt przewiduje, że każdy 
uczestnik czynny ukończy 40 indywidualnych, 40-minutowych 
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treningów, co daje ogromną liczbę godzin pracy (oczywiście 
społecznej) mgr Agaty Tarnowskiej (40*35osób=1400 treningów). 
Projekt jest też trudny dla uczestników, ponieważ od ich 
determinacji i zdyscyplinowania, a także przede wszystkim 
aktywnej pracy w trakcie niełatwych treningów zależy powodzenie 
przedsięwzięcia. Nabór do Projektu zakończył się późną wiosną, 
następnie po serii czasochłonnych i żmudnych testów wczesnym 
latem rozpoczęły się treningi. Do końca 2011 roku nikt nie 
zakończył swojej serii. Stowarzyszenie starało  się pomóc mgr 
Agacie Tarnowskiej w jej trudnej pracy. Opiekunem naukowym 
Projektu ze strony neurologii zechciał zostać prof. dr hab. n. med. 
Przemysław Nowacki z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 
a ze strony psychologii i Biofeedbacku najlepszy w Polsce 
znawca tej metody prof. dr hab. Jan Kaiser z Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Naszym  Projektem bardzo 
interesuje się regionalna telewizja i systematycznie informuje 
widzów o postępach naszego Projektu.
Drugi Projekt badania żył, po obiecującym początku niestety nie 
był na razie kontynuowany. Przewidywał on badanie żył szyjnych 
metodą dopplerowską u ok. 100 osób chorych na SM i 
sparowanych z nimi niespokrewnionych osób zdrowych, tej samej 
płci, w wielu „+” „ –„ 3 lata. Ze strony neurologa, dr Dorota 
Koziarska przebadała chorych, niestety mimo szczerych chęci 
radiolog prof. dr hab. n. med. Aleksander  Falkowski  z 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie był w stanie 
kontynuować badań. Jeżeli to tylko będzie możliwe podejmie 
badanie w następnym roku. 
Zorganizowano dwie wycieczki 4-dniowe nad morze do Mrzeżyna 
OWR „Agawa” i do Międzywodzia do OWR „Gwarek”. W każdej 
brało udział ok. 50 osób. Jak co roku wyczarterowano statek MS 
„Dziewanna” na popołudniowy rejs po Jeziorze Dąbskim. 
 Zorganizowano Wieczerzę wigilijną dla 110 osób Restauracji 
Royal Pallace w Szczecinie.  Zakupiono i rozdano artykuły         
żywnościowe (paczki świąteczne) dla członków Stowarzyszenia. 
Zakupiono na wyposażenie naszego lokalu kuchenkę mikrofalową 
(dla ułatwienia pracy mgr Agaty Tarnowskiej i uczestników 
Projektu EEG Biofeedback)

Działania zrealizowane za pieniądze z 1%:

–  Wyjazd integracyjny do Ośrodka Agawa – dofinansowano 
kwotą 12686,92  zł. 4-dniowy pobyt integracyjny dla 50 osób do 
Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Mrzeżynie. Wobec 
niedostatecznej ilości środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie zorganizowanie wycieczki było 
możliwe tylko dzięki wpłatom z 1% 
–  Wigilia – dofinansowano organizację Wieczerzy wigilijnej dla 
110 osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w 
Restauracji Royal Pallace w Szczecinie w kwocie 1690,00 zł.
–  Psychoterapia indywidualna – dofinansowano kwotą 480,00 zł.  
psychoterapię indywidualną prowadzoną przez psychologa mgr 
Violettę Kruczkowską
– Joga – ćwiczenia rehabilitacyjne z jogi prowadzone od wielu lat 
przez Dariusz Witkowskiego dofinansowano kwotą 50,00 zł.

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

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”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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:

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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) 58,942.83 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,512.33 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 14,906.92 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 30,509.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

30,509.75 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,524.41 zł

2,919.00 zł

10,605.41 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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
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0.00 zł

8. Z innych źródeł 1.75 zł

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

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 14,906.92 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

1 Wyjazd integracyjny do Ośrodka Agawa 12,686.92 zł

2 Wieczerza wigilijna 1,690.00 zł

3 Psychoterapia indywidualna 480.00 zł

4 Joga 50.00 zł
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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: 61,967.25 zł 14,906.92 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:

60,853.39 zł 14,906.92 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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)
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 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)
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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

0.00 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

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

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 0.00 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
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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

0.00 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

0.00 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)

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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
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