
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. NASTROJOWA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-496 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-649-18-03

Nr faksu 42-649-18-03 E-mail lodz@ptsr.org.pl Strona www lodz.ptsr.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47153829800000 6. Numer KRS 0000049771

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

Jolanta Kurylak - Osińska Przewodnicząca Rady 
Oddziału

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   ŁÓDŹ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Hartiwk - Tyszer Wiceprzewodnicząca 
Rady Oddziału

TAK

Katarzyna Gołombiewska Skarbnik TAK

Anna Ewa Sapanowska Sekretarz TAK

Marta Janina Wawoczny Członek Rady Oddziału TAK

Andrzej Edward Adach Członek Rady Oddziału TAK

Jerzy Julian Mikołajczyk Członek Rady Oddziału TAK

Andrzej Piotr Długosz Członek Rady Oddziału TAK

Anna Sałata Członek Rady Oddziału TAK

Druk: NIW-CRSO 2



Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie 
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. działalnośćna 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,
31.prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej
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,  
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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,informacyjno-uświadamiającej, 
zmierzającej  do  pełnej  integracji ze społeczeństwem  przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu i własnych publikacji
8)inicjowanie i uczestniczenie w pracachnaukowo-badawczych oraz 
legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania 
oraz specyficznych potrzeb osób chorych, atakże sposobu ich 
zaspokajania,
9)ujawnianie barier  społecznych,  organizacyjnych,  architektonicznych, 
komunikacyjnych   i   innych,   ograniczających   kontakt osóbz 
niepełnosprawnościamize 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 inicjowanieprodukcji 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,
15)informacyjne,  socjalne   psychologiczne wspieranie  rodzin osób 
chorych  nastwardnienie rozsiane,
16)organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń,kongresów, konferencji, 
sympozjów, posiedzeń,  zjazdów,poradnictwa,wykładów, 
prelekcji,seminiariów,  spotkań,imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
oświatowych,projekcji filmowychi 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 osóbchorych nastwardnienie rozsianei 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  
postępowaniachsądowych, 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,
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

W 2018 R. Oddział Łódzki PTSR realizował projekty z zakresu rehabilitacji ruchowej, społecznej i psychologicznej osób ze 
stwardnieniem rozsianym. Projekty dofinansowane były ze środków PFRON, Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi oraz Urzędu Miasta Łodzi.
Działalność Oddziału Łódzkiego polegała na realizacji projektów związanych z :
1. usługami medyczno - opiekuńczymi (m.in. usługi asystenta osobistego ON, konsultacje specjalistów "niezależnego życia", 
indywidualne usługi fizjoterapeutyczne, specjalistyczne zabiegi fizjoterapeutyczne):
- „Pomocna dłoń 3” 
- „Sprawić Moc 2” 
- "Rehabilitacja ruchowo - społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane" 
- "Kompleksowe wsparcie dla chorych na SM"
- "Zaprogramowani na pomaganie"
Rezultaty:
-usprawnienie ruchowe, obniżenie napięcia mięśniowego, 
-poprawa funkcjonowania,
-pozbycie się poczucia alienacji,
-stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym,
-poprawa jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane. 

2. organizacją warsztatów i spotkań integracyjnych:
- „Opłatek 2018 – impreza kulturalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane”
- „Pomoc świąteczna"
-" Jajeczko 2018" - impreza kulturalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane”
Rezultaty:
- umożliwienie procesu integracji osób niepełnosprawnych,
- odnowienie utrudnionych przez chorobę kontaktów,
- poznanie nowych członków Stowarzyszenia,
- wzrost poziomu samopoczucia osób niepełnosprawnych.

3. działalnością wydawniczą:
- wydawanie biuletynu „Płyńmy pod prąd” 
Rezultaty:
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o charakterze choroby, objawach, sposobach terapii, rehabilitacji oraz metodach 
pomocy w walce z nią,
- poznanie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wzrost zaangażowania społeczeństwa w działalność społeczną i pomoc osobom niepełnosprawnym,
- przełamanie istniejących w społeczeństwie barier psychologicznych i świadomościowych dot. osób niepełnosprawnych,
- integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

650

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- organizowanie  pomocy  członkom 
Stowarzyszenia w  rozwiązywaniu  ich 
problemów życiowych poprzez informację, 
pomoc prawną i socjalno-bytową,
- 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
- organizowanie pomocy  mającej  na  celu  
przeciwdziałanie  uczuciu  rezygnacji, 
bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, 
szczególnie wśród osób najciężej 
poszkodowanych i ubogich
- prowadzenie działalności  popularyzatorskiej, 
wydawniczej, informacyjno-uświadamiającej, 
zmierzającej  do  pełnej  integracji ze 
społeczeństwem  przywykorzystaniu środków 
masowegoprzekazu i własnych publikacji,

85.32.C 362 460,49 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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 zysków i strat) 3 743 167,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 674 175,02 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 55 054,33 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13 937,42 zł

e) pozostałe przychody 1,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

osób niepełnosprawnych - organizowanie 
pomocy członkom Stowarzyszenia w 
rozwiązywaniu ich problemów życiowych 
poprzez informację, pomoc prawną i 
socjalno-bytową, - 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 - organizowanie pomocy 
mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu 
rezygnacji, bezwartościowości, 
osamotnienia i bezradności, szczególnie 
wśród osób najciężej poszkodowanych i 
ubogich - prowadzenie działalności 
popularyzatorskiej, wydawniczej, 
informacyjno-uświadamiającej, 
zmierzającej do pełnej integracji ze 
społeczeństwem przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu i własnych 
publikacji,

85.32.C 67 833,45 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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w 
tym:

w 
tym:

556 443,71 zł

41 536,89 zł

19 880,00 zł

2 390 652,03 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 135 501,00 zł

21 273,50 zł

114 227,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 68 912,75 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)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 530 241,39 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 362 460,49 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Zakup leków 164 187,46 zł

2 Opłata za turnusy rehabilitacyjne 33 006,36 zł

3 Opłata za wizyty lekarskie 87 638,00 zł

4 Dostosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej 77 628,67 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 530 241,39 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 008 512,63 zł

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 89 701,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13 148,12 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 653 132,10 zł 430 293,94 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

3 584 473,72 zł 362 460,49 zł

68 202,45 zł 67 833,45 zł

0,00 zł

358,93 zł

0,00 zł

97,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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.

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

0,00 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

nie korzystała

90 035,67 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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 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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

4 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,83 etatów

138 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

11 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

9 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 733 107,08 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

154 300,47 zł

154 300,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 578 806,61 zł

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

1 733 107,08 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 26 578,47 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 706 528,61 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 905,26 zł

2 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

2 osób

0 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)

14 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

9 osóbb) inne osoby

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Rehabilitacja domowa dla 
osób chorych na 
stwardnienie rozsiane

Celem projektu było 
przeprowadzenie rehabilitacji 
leczniczej w warunkach 
domowych dla 9 osób z 
niepełnosprawnością z terenu 
miasta Łodzi, która przyczyni się 
do nabycia, rozwinięcia i/lub 
podtrzymywania umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób chorych 
na SM.

Urząd Miasta Łodzi 4 800,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 104,67 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)

2 „Opłatek 2018 – impreza 
kulturalna dla osób chorych 
na stwardnienie rozsiane”

Celem zadania była integracja 
osób niepełnosprawnych 
poprzez wspólne obchodzenie 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Spotkanie wigilijne miało za 
zadanie przeciwdziałać poczuciu 
osamotnienia i odrzucenia przez 
otaczające środowisko poprzez 
wspólne obchodzenie Wigilii, a 
przede wszystkim przekazać 
wartości kulturowe związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13 736,89 zł

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

1 „Pomocna dłoń 3” Celem projektu było 
opracowanie kompleksowego 
programu rehabilitacji osób 
chorych na SM, który 
obejmował swoim działaniem 
problemy ruchowe, 
psychologiczne i społeczne.

PFRON 452 702,84 zł

2 „Sprawić Moc 2” Zwiększenie samodzielności  
osób niepełnosprawnych terenu 
województw mazowieckiego, 
łódzkiego i 
zachodniopomorskiego, poprzez 
wdrożenie kompleksowego 
programu grupowych i 
indywidualnych zajęć oraz 
warsztatów mających na celu 
nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania.

PFRON 319 598,29 zł

3 "Rehabilitacja ruchowo - 
społeczna osób chorych na 
stwardnienie rozsiane"

Głównym celem projektu było 
zwiększenie samodzielności  
osób niepełnosprawnych 
poprzez prowadzenie programu 
rehabilitacji osób chorych na 
stwardnienie rozsiane oraz 
podjęcie działań 
umożliwiających 
wyeliminowanie stanu 
wykluczenia społecznego, ze 
względu na utrudnione 
niepełnosprawnością 
funkcjonowanie w 
społeczeństwie oraz trudne 
warunki socjalno – bytowe.

PFRON 488 419,67 zł
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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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 2

4 "Kompleksowe wsparcie dla 
chorych na SM"

Projekt zakładał opracowanie 
kompleksowego programu 
grupowych i indywidualnych 
zajęć, usług asystencji osobistej 
oraz warsztatów 
usprawniających, które obejmą 
swoim działaniem problemy 
ruchowe, psychologiczne i 
społeczne.

PFRON 1 007 235,37 zł

5 „Płyńmy pod prąd” Celem zadania było 
zapewnienie dostępu do 
informacji i specjalistycznych 
usług, a także wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności. Celem 
było także propagowanie 
rzetelnych informacji na temat 
choroby stwardnienie rozsiane 
(SM), pozytywnych sposobów 
radzenia sobie z nią i pomocy 
jaką świadczą organizacje 
skupiające chorych, a 
szczególnie Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego (PTSR)

PFRON 90 031,25 zł

6 „Zaprogramowani na 
pomaganie”

Celem głównym projektu była 
poprawa dostępu do usług 
społecznych ograniczających 
ubóstwo i wykluczenie 
społeczne wśród 200 osób 
niepełnosprawnych, chorych na 
stwardnienie rozsiane (SM-łac. 
Sclerosis Multiplex) oraz 50 
osób z ich otoczenia z terenu 
woj. łódzkiego.

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014–2020

1 666 537,46 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Kurylak - Osińska Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-05
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