
 

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok. 

 
1)   Nazwa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział 

Wojewódzki w Szczecinie 
Siedziba: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19 
KRS nr 0000131441 
REGON nr 810745925 
Dane członków Zarządu: 
Andrzej Adam, zamieszkały: 72-010 Police, ul. Krzywa 8 
Marzenna Gądek, zamieszkała: 71-526 Szczecin, Asnyka 9/15 
Władysława Żmijewska, zamieszkała: 71-471 Szczecin, ul. Wiosny Ludów 
30/28 
Jolanta Hundert, zamieszkała: 71-457 Szczecin, ul. Gila 5 
Izabela Olejniczak, zamieszkała: 71-246 Szczecin, Zawadzkiego 99/2 
 

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

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w 
działalności o skutkach finansowych: 

          



   Podstawową formą działania Stowarzyszenia są cotygodniowe 

spotkania w wynajmowanym od Urzędu Miasta Szczecin  lokalu w 

Szczecinie przy ul. Dworcowej 19. Spotkania służą integracji środowiska 

osób chorych na SM oraz ich bliskich, a także aktywizowaniu osób 

niepełnosprawnych i wycofanych z życia społecznego. Chorzy i ich bliscy 

wymieniają się doświadczeniami, nawiązują bliższe znajomości, tworzą się 

związki przyjacielskie. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy 

Stowarzyszenia, plany nowych działań,  zapraszani są goście, którzy 

przedstawiają nowe sposoby rehabilitacji, usprawnień w codziennym życiu 

lub nowe urządzenia medyczne i paramedyczne. Spotkania są otwarte dla 

wszystkich chorych i ich rodzin z terenu całego województwa oraz dla 

wszystkich osób zainteresowanych. Spotkania odbywają się co piątek od 

godz. 17.00 i trwają do 19.00 – 20.00 (wg potrzeb). 

   Oprócz spotkań integracyjnych w oparciu o nasz lokal prowadzone są 

regularnie raz w tygodniu zajęcia rehabilitacyjne, a mianowicie  

•  joga wg metody Iyengara z Dariuszem Witkowskim 

•  Chi Kung (Qigong) wraz z elementami Tai Chi – z Antonim 

Piwowarczykiem (te zajęcia prowadzone są w naszym Stowarzyszeniu już 

siódmy rok) 

        

         Cały rok zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mgr Violetta Kruczkowska 

pracowała z naszymi członkami na indywidualnych wizytach 

psychoterapeutycznych.  

        W minionym roku poza dniami regularnych spotkań odbywały się 

warsztaty „Dobre myśli – dobre życie” z Marią Garnuszewską-Oklejak i 

Aliną Radny oraz indywidualne spotkania chorych z Marią Garnuszewską-

Oklejak. 

   



       Zorganizowano dwie wycieczki kilkudniowe: w kwietniu do Kołobrzegu 

(OWR ”Wistom”), a we wrześniu do Międzywodzia (Ośrodek 

Międzycechowy). W wycieczkach wzięli udział także nasi członkowie 

poruszający się na wózkach. Zorganizowano wspólny wyjazd na 2-

tygodniowy  turnus rehabilitacyjny, tym razem niestety nielicznej grupy 

chorych z powodu braku dofinansowań z MOPR-u.  

   Członkowie Stowarzyszenia spotykali się często na uroczystościach 

takich jak np.: Bal Karnawałowy (na 200 osób – wspólnie osobami 

niepełnosprawnymi intelektualnie), Śledzik, Wielkanoc, Wigilia, spotkania 

okolicznościowe (imieniny, urodziny), Dzień Kobiet.  

     Do Stowarzyszenia dołączyli nowi członkowie, w tym bardzo młodzi 

ludzie. Niestety przestali przychodzić Ci, którym się znacząco pogorszył 

stan zdrowia.  

   W ramach partnerskiego Projektu PFRON „Rehabilitacja społeczna 

chorych na SM” udało się  wysłać na 4 tygodniowy turnus rehabilitacyjny do 

Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Sulinowie 41 osób (naszych 

członków), w tym wiele osób z głębokimi uszkodzeniami. Stowarzyszenie 

pokryło koszty  dojazdu 6 osób na turnus w Bornym Sulinowie. 

   Wraz z pojawieniem się szans na operacyjne leczenie SM podjęto 

działania wspierające tę nowatorską metodę  - zbieramy informacje z Europy 

i Polski o różnych doświadczeniach osób, które poddały się tym zabiegom, 

przekazujemy informacje o metodyce badań USG w tej metodzie 

zainteresowanym lekarzom, Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z 

Klinik ą Neurologii przy ul. Unii Lubelskiej. 

   W naszym lokalu odbywały się od czerwca 1 lub 2 razy w miesiącu 

bezpłatne konsultacje neurologiczne prowadzone przez lekarza neurologa dr 

Danutę Nocoń.  

   Kontynuowano tworzenie biblioteki i czytelni oraz kawiarenki 

internetowej.  



Stowarzyszenie założyło i samodzielnie prowadzi własną stronę 

internetową –     www.ptsr.szczecin.pl 

Kupiono na potrzeby Towarzystwa fotograficzny aparat cyfrowy. 

    Nasze Stowarzyszenie stało się dla wielu osób chorych na SM i ich rodzin 

miejscem gdzie spotykają przyjaciół i znajdują wsparcie i zrozumienie, a 

także realną pomoc. 

 

    

  
          
3) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 
4) odpisy uchwał zarządu fundacji, 

  
• uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i bilansu za 2008 

rok 
• uchwała o trybie organizacji imprez okolicznościowych 
• uchwała o zleceniu rehabilitacji ruchowej, psycho- i socjoterapii 
• uchwała o organizacji wycieczek 
• uchwała o zakupie cyfrowego aparatu fotograficznego  
• uchwała o zleceniu wykonania Bilansu za 2009 r. w trybie Umowy o 

dzieło Dorocie Gąsiorowskiej 
• uchwała o przystąpieniu do Partnerstwa w Projekcie PFRON 

„Rehabilitacja społeczna chorych na stwardnienie rozsiane” 
5) Wysokość uzyskanych w 2009 roku przychodów – 76 324,74 (w tym: 

składki członków – 4134,-; dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie: 21700,-; dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie 10500,- ; darowizny 19365,- i 1% z pożytku publicznego 
20625,74;  

6)  Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych, - 59321,48,  (w tym koszty  pokryte z 

Pożytku Publicznego –20625,74) 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp., telefax. 

modernizacja lokalu),- 12464,83  (w tym koszty  pokryte z Pożytku 
Publicznego  0,00) 

  
7) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło 10750,- 

 
 Rachunek bankowy: 



    Citi Bank Handlowy w Warszawie, ul. Senatorska  00-923 Warszawa Filia 
w Szczecinie, stan środków pieniężnych na 31-12-2009 wynosi: 16164,30 

 Stan środków pieniężnych w kasie na 31-12-2009: 0,00 zł. 
   
Należności krótkoterminowe w wysokości 500,- dotyczą zaliczki na zakup 
artykułów spożywczych (zaliczkę rozliczono 29.01.2010 r.) 

 
 Zobowiązania w wysokości 1868,72 dotyczą rozrachunków  

 
- rachunek V. Kruczkowskiej za psychoterapię : 1380,00 
- rachunek za energię elektryczną: 33,99 
- należność wobec PTSR Oddział Wielkopolska 454,73 (dokonano 

przelewu w dniu 04.01.2010. 
   

 
Wartość aktywów na koniec roku 10751,57 
 

  
8)  W związku z wypłatami umów o dzieło i zlecenia złożono w Urzędzie 

skarbowym w dniu 27.01.2009 PIT-4R, oraz w terminie do 19.02.2009 r 
PIT-y 11, do 31-03-2009 zostanie złożone zeznanie podatkowe CIT-8. 

 

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Kontrola dotyczyła prawidłowości 
rozliczania imprez dofinansowywanych przez MOPR – imprezy były 
rozliczone prawidłowo. 

 

   

Prezes: Andrzej Adam                           .................................... 

   Wiceprezes: Marzenna Gądek               .................................... 

   Wiceprezes: Władysława Żmijewska    ................................... 

   Skarbnik : Jolanta Hundert                     ...................................                   

   Sekretarz: Izabela Olejniczak                 .................................. 


