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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-03-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica PRZYBYSZEWSKIEGO Nr domu 255/267 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 92-338 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

Jerzy Kazimierz Szrejner Przewodniczący Rady 
Oddziału

TAK

Leszek Wyrwas Wiceprzewodniczący 
Rady Oddziału

TAK

Katarzyna Gołombiewska Skarbnik TAK

Ilona Biernat Seketarz TAK

Andrzej Edward Adach Członek Rady TAK

Leszek Jędrusiński Członek Rady TAK

Halina Mikołajczyk Członek Rady 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

Marek Kałuziński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Walenty Kłos Członek Komisji TAK

Władysław Olesiński Członek Rady TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ   ŁÓDŹ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich  ze  
stwardnieniem  rozsianym  oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na 
gruncie Konstytucji RP imającą na celu:
1.poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania 
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, 
kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 
2.jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych, jako 
proces osiągania optymalnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie  po  to, 
 by  zapewnić  im  możliwość kierowania własnym życiem, 
3.likwidację  barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze 
stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między 
tymi grupami, 
4.artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem 
rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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-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, 
-organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-
bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej 
oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych, 
-organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i 
bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych, 
- 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, 
-inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych 
dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz 
specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu 
ich zaspokajania - zwłaszcza w zakresie: 
1) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, 
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im 
rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o 
ich usunięcie, 
2) opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze 
stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z 
ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz 
zasad jego realizacji, 
3) opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i 
pracę osób ze stwardnieniem rozsianym. 
- organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, 
poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a 
także obozów i wczasów, 
- podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami 
statutowymi Towarzystwa, 
- otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i 
ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 
- budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do 
działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 
- prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
- udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw 
osób ze stwardnieniem rozsianym, 
- ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno-użytecznej, 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego, 
- zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu 
statutowej działalności towarzystwa,
-współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami 
polskimi zagranicznymi i międzynarodowymi,
- reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w 
ramach uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich 
imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych 
toczących się przed organami władzy publicznej,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, które są 
wynikiem choroby wśród chorych i ich rodzin.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

"Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane"
Okres realizacji: 01.04.2013 - 31.03.2016 
Kwota dofinansowania: 904 797,00
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel projektu: zwiększenie samodzielności 200 osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie programu 
rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz podjęcie działań umożliwiających 
wyeliminowanie stanu wykluczenia społecznego. Działania realizowane: rehabilitacja domowa, w 
ośrodku oraz w sali, tai – chi, warsztaty emisji głosu, terapia zajęciowa, usługi asystenckie.
 
 „Pomocna dłoń 2”
Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.03.2016
Kwota dofinansowania: 134 280,50
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania. Projekt skierowany 
do 195 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw 
mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Opracowano kompleksowy program rehabilitacji 
osób chorych na SM obejmujący swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne. 
Główne działania to:
- rehabilitacja w ośrodku,
- rehabilitacja w domu chorego,
- zajęcia na basenie,
- choreoterapia,
- lektorat j. angielskiego
- wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniami Qigong.

 „Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin”
Okres realizacji: od 01.08.2015 do 31.12.2015
Źródło finansowania: – Urząd Miasta Łodzi
Kwota dofinansowania: 4 980 zł
Celem projektu było przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych dla 12 osób 
niepełnosprawnych z terenu miasta Łodzi, która przyczyniła się do nabycia, rozwinięcia i/lub 
podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób chorych na SM

„Indywidualne zajęcia usprawniające dla osób chorych na stwardnienie rozsiane”
Okres realizacji: od 31.08.2015r. do 19.12.2015r.
Źródło finansowania: – Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Kwota dofinansowania: 18 120 zł
Cel projektu, czyli przeprowadzenie rehabilitacji ruchowej i logopedycznej w warunkach domowych dla 
18 osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego (powiaty: pabianicki, łódzki wschodni, m. 
Łódź), która przyczyniła się do nabycia, rozwinięcia i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób chorych na SM, został osiągnięty. Zaproponowane zajęcia 
poprawiły u osób chorych kondycję fizyczną, stan funkcjonalny, komunikację z najbliższym otoczeniem, 
a także zmniejszyły ryzyko chorób cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności ruchowej. 

„Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi i prowadzenie działań poprawiających sprawność fizyczną 
osób starszych”
Okres realizacji: od 21.04.2015 r. do 18.12.2015 r.
Źródło finansowania: – Urząd Miasta Łodzi
Kwota dofinansowania: 11 825,30 zł
Głównym celem podjętych działań była poprawa sprawności fizycznej osób starszych, poprzez 
organizację zajęć aktywności fizycznej dla 20 osób po 60 roku życia, zamieszkujących teren miasta 
Łodzi.
 W proponowanym projekcie osoby starsze uczestniczyły w następujących działaniach:
- zajęcia na basenie,
- zajęcia fitness-aerobic-dance,
- zajęcia ogólnousprawniajace,
- spacery łódzkimi szlakami.
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„Centrum Poradnictwa Specjalistycznego”
Okres realizacji: od 15.05.2015 r. do 31.12.2015 r.
Źródło finansowania: – Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Kwota dofinansowania: 10000 zł
Głównym celem projektu było utworzenie Centrum Poradnictwa Specjalistycznego udzielającego porad 
i informacji 70 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu woj. łódzkiego.
W ramach zapewnienia dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego utworzono punkt 
wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin z terenu woj. łódzkiego o nazwie „Centrum 
Poradnictwa Specjalistycznego”. Centrum miało swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 
255/267. W ramach działalności Centrum zatrudniono specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik 
socjalny) udzielających bezpłatnego wsparcia osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. 
Wszystkie porady udzielane były nieodpłatnie w biurze Oddziału Łódzkiego PTSR lub w domu (w 
przypadku osób niepełnosprawnych), po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, mailowym lub 
osobistym. Centrum zlokalizowano w budynku przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
umożliwiając łatwy dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Realizacja projektu 
dotyczącego nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego doprowadziła do stworzenia mechanizmów 
umożliwiających dostęp do uzyskania porad przez osoby fizyczne, które z uwagi na swój status 
materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy, a wszystkim 
osobom fizycznym zagwarantowała dostęp do bezpłatnych informacji.

„Szkolenie dla osób nowozdiagnozowanych, chorych na SM”
Okres realizacji: od 31.08.2015 do 19.12.2015
Źródło finansowania: – Zarząd Województwa Łódzkiego
Kwota dofinansowania: 6 635 zł
Celem podjętych działań było rozwinięcie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu 
codziennym 10-ciu osób nowozdiagnozowanych chorych na stwardnienie rozsiane. Cel ten został 
zrealizowany poprzez zorganizowanie szkolenia aktywizującego zawodowo i społecznie te osoby. 
Szkolenie obejmowało wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne i dyskusje. Ogółem przeprowadzono 30 
godzin zajęć. Odbywały się one pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów, współpracujących 
wcześniej z PTSR i posiadających  doświadczenie w pracy z ON. Do grona instruktorów i wykładowców 
należeli: lekarz neurolog, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, dietetyczka i specjalista ds. osób 
niepełnosprawnych.
 Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z:
- wiedzą na temat SM (objawami, przebiegiem, sposobami leczenia)
- najnowszymi metodami rehabilitacji osób z SM
- przyrządami i urządzeniami ułatwiającymi życie z SM (przykłady zastosowania)
- sposobami radzenia sobie z objawami stwardnienia rozsianego w życiu codziennym
- czynnikami psychologicznymi towarzyszącymi chorobie
- higieną i pielęgnacją osób z SM
- właściwą dietą 
- uprawnieniami osób niepełnosprawnych

„Razem łatwiej…”
Okres realizacji: 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
Źródło finansowania: – Województwo Łódzkie
Kwota dofinansowania: 28745,51
Głównym celem projektu była organizacja systemu poradnictwa i pomocy dla 80 osób (dorośli oraz 
dzieci i młodzież) z terenu woj. łódzkiego znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.
Każdy uczestnik projektu mógł skorzystać z następujących form wsparcia:
- porady prawne,
- porady specjalisty ds. uprawnień osób niepełnosprawnych,
- porady pracownika socjalnego,
- spotkania grupowe i indywidualne („sam na sam”) z psychologiem,
- spotkania grupowe i indywidualne („sam na sam”) z psychiatrą,
- warsztaty psychoedukacyjno – profilaktyczne.
Realizacja projektu dotyczącego nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego doprowadziła do 
stworzenia mechanizmów systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 
umożliwiających dostęp do uzyskania porad przez osoby, które z uwagi na swój status materialny lub 
sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy, a wszystkim zagwarantowała 
dostęp do bezpłatnych informacji.
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„Płyńmy pod prąd”
Okres realizacji: 01.05.2014 – 31.03.2016 r.
Kwota dofinansowania: 186 419 zł
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel projektu: zapewnienie dostępu do informacji i specjalistycznych usług, a także wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności oraz 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). Poprzez szeroką 
dostępność pomaga zniwelować bariery w komunikowaniu się między światem osób 
niepełnosprawnych, chorych na SM, a ich otoczeniem. W ramach projektu zaplanowano wydanie pięciu 
kolejnych numerów biuletynu "Płyńmy pod prąd" opracowanego przez PTSR O/Łódź. 

 „Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 2”
Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015
Kwota dofinansowania: 154 598,00
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel projektu: Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w 
różnych dziedzinach życia poprzez zorganizowanie warsztatów integracyjnych o charakterze kulturalno-
rekreacyjnym dla 128 os. z całej Polski. Wszelkie zaplanowane działania dały szansę na realizowanie 
własnych pasji twórczych i przede wszystkim pozwoliły uczestnikom na czasową zmianę otoczenia, 
wymianę doświadczeń oraz zawarcie nowych znajomości.  

„Czas na pracę”
Okres realizacji: od 01.01.2015 – 31.03.2016 r. 
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania: 224 700,00
Cel główny projektu: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy - 128 osób ze 
stwardnieniem rozsianym z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i 
zachodniopomorskiego dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom i szerokiemu wsparciu w 
okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r.
Główne działania to:
- kursy i szkolenia zawodowe,
- szkolenie językowe,
- staże,
- Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Społecznej,
- Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej,

 „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz w wieku emerytalnym”
Okres realizacji: od 01.08.2015 do 31.12.2015
Kwota dofinansowania: 5 404 zł
Źródło finansowania: – środki Wojewody Łódzkiego
Celem projektu  była reintegracja oraz poprawa jakości życia 15 osób niepełnosprawnych i/lub 
starszych, z terenu woj. łódzkiego (powiaty: łódzki, łódzki-wschodni, pabianicki), znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. Cel realizowany był poprzez organizację zajęć artystycznych (warsztaty 
ceramiki artystycznej) oraz działań wspierających reintegrację kulturalno-oświatową („spotkania z 
kulturą”) i aktywność fizyczną (basen). Projekt wychodził naprzeciw potrzebom uczestników i 
podejmował działania służące poprawie i utrzymaniu statusu społecznego oraz bezpieczeństwa 
osobistego, a także poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez stworzenie 
możliwości pełnego ich udziału w kulturze i życiu społecznym.

Spotkanie wielkanocne „Jajeczko 2015”
Okres realizacji: 12 kwietnia 2015 r.  
Źródło finansowania: – MOPS
Kwota dofinansowania: 4000 zł
W dniu 12 kwietnia 2015 r. w Hali Expo w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie wielkanocne dla 180 
członków Oddziału Łódzkiego PTSR. Była to wspaniała, niepowtarzalna okazja do spotkania wszystkich 
chorych zrzeszonych w Oddziale Łódzkim PTSR, a w szczególności tych, którzy z powodu ciężkiego 
przebiegu choroby (wózek inwalidzki) nie mogą korzystać ze spotkań cotygodniowych.
Spotkania wielkanocne uznajemy za jedno z najważniejszych zadań naszej działalności. Umożliwiają one 
odnawianie utrudnionych przez chorobę zapomnianych kontaktów, poznanie nowych członków 
Stowarzyszenia, na długo pozostają w pamięci chorych i pozwalają z nadzieją oczekiwać na następne.
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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)

530

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

„Pomoc świąteczna”
Okres realizacji: od 16.11.2015 r. do 31.12.2015 r.  
Źródło finansowania: – Wojewoda Łódzki
Kwota dofinansowania: 11250 zł
Celem głównym zadania była poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych w 
trudnej sytuacji życiowej (chorych na stwardnienie rozsiane). Cel zrealizowany został poprzez 
uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym, w trakcie którego wręczone zostały paczki żywnościowe 
podkreślające rangę Świąt Bożego Narodzenia. 
Osiągnięto następujące cele szczegółowe:
- rozdano 450 uczestnikom spotkania świąteczne paczki żywnościowe,
- umożliwiono proces integracji osób niepełnosprawnych,
- odnowiono utrudnione przez chorobę kontakty,
- umożliwiono kontakty z nowymi członkami Stowarzyszenia,
- poprawiono samopoczucie osób niepełnosprawnych.
 Spotkanie miało za zadanie przeciwdziałać poczuciu osamotnienia, odrzucenia przez otaczające 
środowisko, przede wszystkim jednak miało za zadanie przekazać uczestnikom wartości kulturalne 
związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

„Opłatek 2015”
Okres realizacji: 23.12.2015
Źródło finansowania: – Województwo Łódzkie, Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kwota dofinansowania: 50 180 zł
Celem głównym zadania było włączanie społeczne osób niepełnosprawnych chorych na SM oraz 
rozwijanie i podtrzymywanie ich umiejętności samodzielnego funkcjonowania. 
Osiągnięto następujące cele szczegółowe:
- umożliwiono proces integracji osób niepełnosprawnych,
- odnowiono utrudnione przez chorobę kontakty,
- umożliwiono kontakty z nowymi członkami Stowarzyszenia,
- wsparto aktywność społeczną i kulturalną osób chorych na SM.
Podczas wspólnej kolacji osoby niepełnosprawne mogły cieszyć się swoją obecnością i bliskością. 
Chorzy na stwardnienie rozsiane zdali sobie sprawę, że nie muszą przeżywać sami choroby, bo jest ktoś, 
kto ich rozumie. Kontakt z osobą mającą takie same problemy dodał im sił, poprawił samopoczucie. W 
ramach zadania zorganizowano w dniu 13.12.2015 r. świąteczne spotkanie wigilijne dla 350 osób 
chorych na stwardnienie rozsiane. Spotkanie miało za zadanie przeciwdziałać poczuciu osamotnienia, 
odrzucenia przez otaczające środowisko, poprzez włączanie w życie społeczne osób 
niepełnosprawnych.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 8
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- organizowanie 
pomocy członkom 
Towarzystwa w 
rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej dla chorych, 

- organizowanie 
samopomocy 
członkowskiej mającej 
na celu 
przeciwdziałanie 
uczuciu rezygnacji, 
bezwartościowości, 
osamotnienia i 
bezradności, 
szczególnie wśród osób 
najciężej 
poszkodowanych, 
- udzielanie pomocy 
interwencyjnej w 
załatwianiu 
indywidualnych spraw 
osób ze stwardnieniem 
rozsianym, 
- ułatwianie osobom ze 
stwardnieniem 
rozsianym 
podejmowania 
zatrudnienia oraz 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych, a także 
podejmowania 
działalności społeczno-
użytecznej,
- udzielanie pomocy 
interwencyjnej w 
załatwianiu 
indywidualnych 
indywidualnych spraw 
osób ze stwardnieniem 
rozsianym

85.32.C
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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

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- 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
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
..
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
..
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
..

22.15.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- organizowanie 
pomocy członkom 
Towarzystwa w 
rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej dla chorych,
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
..
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
..
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
..

85.32.C

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 11



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) 1,614,444.41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,561,511.37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31,897.57 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 126.14 zł

e) Pozostałe przychody 20,909.33 zł

0.00 zł

0.00 zł

151,194.30 zł

879,990.99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 123,901.00 zł

14,842.00 zł

103,059.00 zł

6,000.00 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) 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 402,847.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,031,185.29 zł

Druk: MPiPS 12
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2.4. Z innych źródeł 56,510.22 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,368.76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,169.57 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 344,190.97 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 265,517.95 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: 1,595,479.89 zł 0.00 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

1,536,142.61 zł 0.00 zł

29,728.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

29,609.28 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

5.0 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)

5.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 594,738.42 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

198,204.96 zł

198,204.96 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 396,533.46 zł

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

396,533.46 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25,416.90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 371,116.56 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

4.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

8.00 osób

9.00 osób
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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)

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
(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)

0.00 zł

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

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

33,044.46 zł

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

0.00 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)

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)

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

0.00 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

6,992.90 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej i psychologicznej 
osób z niepełnosprawnością 
i ich rodzin”

Celem projektu było 
przeprowadzenie rehabilitacji 
leczniczej w warunkach 
domowych dla 12 osób 
niepełnosprawnych z terenu 
miasta Łodzi, która przyczyniła 
się do nabycia, rozwinięcia i/lub 
podtrzymywania umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób chorych 
na SM

Urząd Miasta Łodzi 4,980.00 zł

2 „Edukacja zdrowotna 
mieszkańców Łodzi i 
prowadzenie działań 
poprawiających sprawność 
fizyczną osób starszych”

Głównym celem podjętych 
działań była poprawa 
sprawności fizycznej osób 
starszych, poprzez organizację 
zajęć aktywności fizycznej dla 
20 osób po 60 roku życia, 
zamieszkujących teren miasta 
Łodzi

Urząd Miasta Łodzi 11,825.30 zł

3 „Opłatek 2015” Celem głównym zadania było 
włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych chorych na 
SM oraz rozwijanie i 
podtrzymywanie ich 
umiejętności samodzielnego 
funkcjonowania

Urząd Miasta Łodzi 4,980.00 zł

4 „Indywidualne zajęcia 
usprawniające dla osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane”

Cel projektu, czyli 
przeprowadzenie rehabilitacji 
ruchowej i logopedycznej w 
warunkach domowych dla 18 
osób niepełnosprawnych z 
terenu województwa łódzkiego 
(powiaty: pabianicki, łódzki 
wschodni, m. Łódź), która 
przyczyniła się do nabycia, 
rozwinięcia i podtrzymywania 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób chorych na SM, został 
osiągnięty.

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej

18,120.00 zł

5 „Centrum Poradnictwa 
Specjalistycznego”

Głównym celem projektu było 
utworzenie Centrum 
Poradnictwa Specjalistycznego 
udzielającego porad i informacji 
70 osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej z 
terenu woj. łódzkiego.

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej

10,000.00 zł

6 „Szkolenie dla osób 
nowozdiagnozowanych, 
chorych na SM”

Celem podjętych działań było 
rozwinięcie umiejętności 
samodzielnego funkcjonowania 
w życiu codziennym 10-ciu osób 
nowozdiagnozowanych chorych 
na stwardnienie rozsiane.

Zarząd Województwa Łódzkiego 6,635.00 zł
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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)

7 „Razem łatwiej…” Głównym celem projektu była 
organizacja systemu 
poradnictwa i pomocy dla 80 
osób (dorośli oraz dzieci i 
młodzież) z terenu woj. 
łódzkiego znajdujących się w 
stanie kryzysu psychicznego.

Województwo Łódzkie 28,745.51 zł

8 „Wsparcie społeczne dla 
osób z niepełnosprawnością 
oraz w wieku emerytalnym”

Celem projektu  była 
reintegracja oraz poprawa 
jakości życia 15 osób 
niepełnosprawnych i/lub 
starszych, z terenu woj. 
łódzkiego (powiaty: łódzki, 
łódzki-wschodni, pabianicki), 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej

środki Wojewody Łódzkiego 5,404.00 zł

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

1 Rehabilitacja ruchowo-
społeczna osób chorych na 
stwardnienie rozsiane

Celem zadania było zwiększenie 
samodzielności 200 osób 
niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie programu 
rehabilitacji osób chorych na 
stwardnienie rozsiane oraz 
podjęcie działań 
umożliwiających 
wyeliminowanie stanu 
wykluczenia społecznego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

904,797.00 zł

2 „Pomocna dłoń 2” Cel projektu: zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych poprzez 
wdrożenie kompleksowego 
programu grupowych i 
indywidualnych zajęć oraz 
warsztatów mających na celu 
nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
ich funkcjonowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

134,280.50 zł

3 „Płyńmy pod prąd” Celem zadania jest zapewnienie 
dostępu do informacji i 
specjalistycznych usług, a także 
wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności. Celem jest 
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).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

186,419.00 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 (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)

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

1 Urząd Miasta Łodzi 1

2 Łódzki Urząd Wojewódzki 1

4 „Integracja – sztuką wobec 
niepełnosprawności 2”

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia poprzez 
zorganizowanie warsztatów 
integracyjnych o charakterze 
kulturalno-rekreacyjnym dla 
128 os. z całej Polski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

154,598.00 zł

5 „Czas na pracę” Celem głównym projektu jest 
wejście osób 
niepełnosprawnych na otwarty 
rynek pracy 128 osób ze 
stwardnieniem rozsianym z 
terenu województwa łódzkiego, 
mazowieckiego, 
świętokrzyskiego i 
zachodniopomorskiego dzięki 
zindywidualizowanym i 
kompleksowym usługom i 
szerokiemu wsparciu w okresie 
od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 
r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

224,700.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Szrejner, 15.03.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania 2016-03-20
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