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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica PL. KOLEGIACKI Nr domu 12A Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-841 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61 8819735

Nr faksu E-mail poznan@ptsr.org.pl Strona www www.poznan.ptsr.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-11-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63440427000000 6. Numer KRS 0000137276

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

Edward WOJCIECHOWSKI PRZEWODNICZĄCY 
RADY ODDZIAŁU

TAK

Renata ADRYAN WICE 
PRZEWODNICZACA RO

TAK

Jan JERZEWSKI SEKRETARZ RO TAK

ARKADIUSZ MYSIAK SKARBNIK ODDZIAŁU TAK

LIDIA WELMAN CZŁONEK 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota STAWNIAK PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

Honorata NABAGŁO CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

Hanna BERNARD CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 prawnejoraz zwiększanie świadomości 
prawnej społećeństwa,
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, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
8. ochrronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),
9. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej  osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechniania 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, 
psychologicznwgo, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
29. działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną,
30. promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób 
z niepełnosprawnościami,
31. prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej.

Cele swoje realizuje przez:
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 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 kultury fizycznej poprzez 
edukację prozdrowotną i psychoedukacyjną, szkoleniową w postaci 
treningów w tym: grup ćwiczących, zawodów i imprez sportowych, 
obozów sportowych, turystycznych  i rehabilitacyjnych osób z 
niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych różnych 
szczebli, aktywny wypoczynek,
6. organizowanie pomocy mającej na celu przeciwdziałaniu uczuciu 
rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności, szczególnie 
wśród osób najciężej poszkodowanych i ubogich,
7. prowadzenie działalności populizatorskiej, wydawniczej, informacyjno-
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji ze społeczeństwem 
przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
8. inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowo badawczych oraz 
legislacyjnych życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz 
specyficznych potrzeb osób chorych, a także sposobu ich zaspokajania,
9. ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, 
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób z 
niepełnosprawnościami ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację 
oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,
10. opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze 
SM do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami 
fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,
11. ułatwienie osobom chorym na stwardnienie rozsiane podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
12. opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i 
pracę osób z niepełnosprawnościami, 
13. działania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego,
14. organizowanie warsztatów twórczych,
15. informacyjne, socjalne i psychologiczne wspieranie rodzin osób 
chorych na SM,
16. organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kongresów, konferencji, 
sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, wykładów, prelekcji, 
seminariów, spotkań, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, 
projekcji filmowych i innych,
17. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych,
18.pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na 
rzecz osób z SM,
18. pogłębianie wrażliwości społ. różnych środowisk do działania na rzecz 
osób z SM,
19. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin,
20. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego
21. zabieranie głosu w publicznych debatach,
22. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami
23. reprezentowanie interesów osób chorych na SM, także w ramach 
uczestnictwa- za ich zgodą lub w ich imieniu

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. REALIZACJA PROGRAMÓW ZLECANYCH I DOTOWANYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
(MINISTERSTWO ZDROWIA, URZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, URZĄD POWIATOWY MIASTA 
POZNANIA, URZAD MIASTA POZNANIA), A DOTYCZĄCYCH:
- REHABILITACJI DOMOWEJ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
- OPIEKA ASYTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZEZNACZONA DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE 
ROZSIANE (SM)
- POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
- ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ I WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE 
ROZSIANE
- ZORGANIZOWANIE CYKLU SPOTKAŃ EDUKACYJNO-PRAKTYCZNYCH DLA CHORYCH I ICH OPIEKUNÓW 
MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE WIEDZY ORAZ NABYCIE PRAKTYCZNYCH NAWYKÓW I UMIEJĘTNOŚCI 
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA
 - ORGANIZOWANIE WYKŁADÓW, WARSZTATÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM CYKLICZNYCH SPOTKAŃ 
GRUPOWYCH O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM, USPRAWNIAJĄCYM I REHABILITACYJNYM
W ramach powyższych działań trzy są wiodące:
-Asystent Osoby niepełnosprawnej. Obowiązki Asystenta, to wykonywanie czynności, których osoba 
niepełnosprawna postanowiła się podjąć, chciałaby lub musi je wykonać - ale jej niepełnosprawność 
sprawia,że jest to niemożliwe lub niebezpieczne. 
A więc praca Asystenta to : pomaganie Osobie Niepełnosprawnej w przeróżnych aspektach jej życia 
codziennego, a pomoc ta jest potrzebna tylko dlatego, że podopieczny nie jest osobą pełnosprawną.
Pomoc asystencka osobom niepełnosprawnym służy: poprawieniu stanu fizycznego i psychicznego 
podopiecznych, integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, uświadamianiu uprawnień 
osób niepełnosprawnych. 
Asystenci najczęściej służą swoją pomocą: w załatwianiu spraw urzędowych, przy wizytach u lekarza i 
na rehabilitacji (basen, krioterapia), w dotrzymywaniu towarzystwa (spacer, rozmowa), przy 
dostarczaniu leków i/lub zakupów, przy wyjściach na imprezy kulturalne (kino, teatr)
-Rehabilitacja domowa dla chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Rehabilitacja w SM powinna 
kierować się kilkoma nienaruszalnymi zasadami: - być dostosowana do stopnia niesprawności i 
możliwości chorego - przebiegać w zindywidualizowanym tempie zależnym od wydolności organizmu - 
uwzględniać zmienność choroby. Te wszystkie elementy w przypadku chorego z utraconą mobilnością 
może spełnić tylko rehabilitacja domowa prowadzona przez fizykoterapeutę mającego dogłębne 
rozeznanie w specyfice choroby i doświadczenie połączone z praktyką.
Zakładany rezultat podstawowy to poprawa albo przynajmniej zachowanie poziomu sprawności 
fizycznej u wszystkich podopiecznych. Niestety nie może to być sprawność całkowita ze względu na 
specyfikę choroby. Jednak rehabilitacja ma dać poprawę umożliwiającą uzyskanie zdolności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tych osób oraz usprawnić zaburzone funkcje 
organizmu. Nauczyć nawyku ruchu w życiu codziennym, zabezpieczyć w ten sposób przed całkowitym 
bezwładem
- "RUCH i WODA". Zespół działań usprawniających i terapeutycznych dla chorych na SM
Projekt ten to zbiór różnorodnych spotkań usprawniająco - terapeutycznych dla chorych na 
stwardnienie rozsiane o rożnym stopniu niepełnosprawności. Będą to grupowe zajęcia 
ogólnorozwojowe, jako kontynuacja i rozszerzenie działań dotychczasowych.
Przewidziano 5 gatunków cyklicznych zajęć służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego:
- kinezyterapia grupowa - lecznicza rehabilitacja grupowa w sali rehabilitacyjnej / z rehabilitantem.
- joga - ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka i stosowanie relaksacji / z instruktorem.
- hydroterapia grupowa -  rehabilitacja grupowa w basenie / z rehabilitantem.
- zajęcia na kręgielni – rehabilitacja grupowa i społeczna / z opiekunem grupy
- spotkania integracyjne – 1x w miesiącu, każde z innym tematem merytorycznym /rehabilitacja 
społeczna.
Dla uzupełnienia zajęć cyklicznych miejskich - projekt przewiduje 1 całodniowe warsztaty wyjazdowe, z 
cyklu „Las bez barier” - organizowane tradycyjnie corocznie w Nowej Róży. W tym roku pt. „Szumi 
dookola las”.
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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)

243

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Oddział Wielkopolski 
Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia 
Rozsianego od 6 lat 
prowadzi swoją 
działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób 
chorujących na SM. 
Rehabilitacja, ruch, 
przebywanie w grupie 
osób z tym samym 
problem, wyuczenie 
zasad redukcji stresu, 
spotkania ze 
specjalistami z zakresu 
fizjoterapii, 
psychoterapii i terapii 
ruchem to naszym 
zdaniem podstawowe 
sposoby na poprawę 
stanu fizycznego i 
psychicznego osób z 
ograniczoną 
sprawnością.
W ramach realizacji 
zadania Stowarzyszenie 
przewiduje 
1. Zorganizowanie 
cotygodniowych 
grupowych zajęć 
terapeutycznych. 
Spotkania prowadzić 
będzie 
wykwalifikowany i 
uprawniony instruktor. 
Będą to zajęcia 
ruchowe z różnymi 
elementami 

94.99.Z

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

terapeutycznymi, przy 
wykorzystaniu video-
prezentacji, tańca, 
muzykoterapii, 
relaksacji, jogi, itp.
Zajęcia będą się 
odbywały w sali 
przystosowanej do 
osób z ograniczoną 
sprawnością oraz do 
tego rodzaju zajęć. Dla 
osób odczuwających 
niepewność w czasie 
dotarcia do miejsca lub 
w czasie ćwiczeń 
przewidujemy udział 
własnego opiekuna lub 
pomoc „osobistego 
asystenta osoby 
niepełnosprawnej”. Dla 
osób na wózkach 
zorganizowany będzie 
transport busem lub 
taxi. 
     Zajęcia odbywać się 
będą raz w tygodniu 
przez dwie godziny. 
Grupowe zajęcia 
ruchowe prowadzone 
będą dla osób o różnym 
stopniu 
niepełnosprawności, w 
tym osób starszych 
i/lub na wózkach (dla 
których oferta tego 
typu zajęć
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,999,078.86 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,304,138.26 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 33,299.61 zł

e) Pozostałe przychody 1,661,640.99 zł

0.00 zł

261,907.11 zł

78,495.12 zł

56,700.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 70,583.21 zł

12,409.00 zł

17,174.21 zł

41,000.00 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 848,171.82 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 397,102.23 zł
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2.4. Z innych źródeł 1,683,221.60 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 641,747.24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 594,028.67 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 486,775.83 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: 1,186,063.19 zł 12,300.00 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

662,391.02 zł 12,300.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,203.35 zł

34,692.99 zł

486,775.83 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 - REHABILITACJA DOMOWA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
- OPIEKA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZEZNACZONA DLA CHORYCH NA 
STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
- ZAKUP LEKÓW I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
- LECZENIE I REHABILITACJA

486,000.00 zł

1 LECZENIE I REHABILITACJA, ZAKUP LEKÓW I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, UDZIAŁ W 
TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

486,775.83 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

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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)

4.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

9.00 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

7.00 osób

2.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 310,003.19 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

119,566.03 zł

119,566.03 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 190,437.16 zł

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

310,003.19 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 310,003.19 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

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

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)

2,000.00 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

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

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

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

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)

Wynagrodzenia na poziomie minimalnego wynagrodzenia 
ustawowego.

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)

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)

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

1 Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej (AON) dla 
chorych na stwardnienie 
rozsiane (SM)

Zapewnienie pomocy Asystenta 
dla najbardziej potrzebujących 
chorych.

Prezydent Miasta Poznań 30,000.00 zł

2 Rehabilitacja Domowa dla 
chorych na stwardnienie 
rozsiane (SM)

Udzielanie zabiegów 
rehabilitacyjnych w domach 
chorych na SM, którzy nie są w 
stanie dotrzeć do gabinetu 
rehabilitacyjnego.

Prezydent Miasta Poznań 28,592.00 zł

3 Ruch i Woda Organizowanie grupowych 
zajęć rehabilitacyjnych na sali 
gimnastycznej i na basenie

Prezydent Miasta Poznań 19,903.12 zł

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

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

2,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Edward Wojciechowski  / 2018-07
-09

Jan Jerzewski              / 2018-07-
09

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 RAP - rehabilitacja, asystent, 
psycholog

Realizacja różnorodnych form 
pomocy dla chorych na 
stwardnienie rozsiane (SM)

PFRON 261,907.11 zł

2 Dofinansowanie do 
wynagrodzeń ON

Wspomożenie pracodawcy 
zatrudniającego ON

PFRON 56,700.00 zł
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