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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-24

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 Sekretarz 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)

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 i mającą 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)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Kałuziński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Walenty Kłos Członek Komisji TAK

Władysław Olesiński Członek Komisji TAK

Krzysztof Marasek Członek Komisji TAK
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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

Tytuł projektu: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi na rynku pracy”
Okres realizacji: 01.12.2012 r. – 31.12.2014 r.
Źródło finansowania: środki UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem głównym projektu było wsparcie oraz przygotowanie grupy 800 osób (tj. 480 kobiet - K i 320 
mężczyzn - M) ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wejścia 
lub powrotu na rynek pracy (80 osób) w okresie od 1.11.2012 r. do 31.12.2014 r. 
Projekt skierowany był do dwóch grup beneficjentów ostatecznych:
-osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
-osób z  otoczenia OSM
Formy wsparcia:
-opracowanie Indywidualnego Planu Działania
-wsparcie psychologiczne 
-doradztwo zawodowe
-wsparcie prawne
-warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej
-praktyczna nauka zawodu
-podjęcie nauki w szkole średniej, policealnej, pomaturalnej i wyższej
-staże rehabilitacyjne na otwartym lub chronionym rynku pracy

Tytuł projektu: „Rehabilitacja ruchowo - społeczna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane” 
Okres realizacji: od 01.01.2013 do 31.03.2016
Źródło finansowania: – środki PFRON
Projekt zakłada tworzenie warunków sprzyjających samodzielnemu funkcjonowaniu 160 osób 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych 
rozwijających aktywność społeczną osób chorych na stwardnienie rozsiane. Usługi na rzecz osób 
niepełnosprawnych świadczone są w placówce w sposób ciągły, tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.
Główne działania, jakie będą realizowane to:
- rehabilitacja w sali,
- rehabilitacja domowa,
- zajęcia relaksacyjno – koncentrujące (tai – chi),
- warsztaty emisji głosu,
- terapia zajęciowa,
- usługi asystenckie,
W/w działania zwiększają aktywność społeczną i ruchową osób chorych, spowalniają rozwój choroby, a 
przede wszystkim przywracają zdolność samoobsługi i motywują do bardziej aktywnego życia z 
chorobą. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Tytuł projektu „Kulturalnie aktywni”
Okres realizacji: od 01.01.2014 do 31.12.2014
Źródło finansowania: – środki PFRON
W ramach projektu zostały zorganizowane trzy sześciodniowe, integracyjne, warsztaty kulturalne: 
pierwszy na Mazurach, drugi nad morzem, trzeci w regionach górskich. Warsztaty skierowane były do 
120 członków oddziałów PTSR z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W 
ramach projektu
zorganizowano następujące warsztaty:
- terapii zajęciowej – zorganizowany przez PTSR Oddział Warszawa na Mazurach 
- choreoterapeutyczny – zorganizowany przez PTSR Oddział Łódź nad morzem 
- fotograficzno-filmowy – zorganizowany przez Oddział Konin w górach 
Warsztaty poprzedzone były spotkaniami rekrutacyjno - informacyjnymi uczestników. W trakcie 
warsztatów zorganizowano również imprezy plenerowe (grill, ognisko) stanowiące formę spotkania 
integracyjnego między uczestnikami warsztatów oraz wyjazdy plenerowe prowadzone przez 
przewodnika, mające na celu zapoznanie ze sztuką i kulturą danego regionu.
Podczas wyjazdu opiekę zdrowotną zapewniała zatrudniona pielęgniarka oraz rehabilitant, który 
poprowadził zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z uczestnikami. Wyjazdy umożliwiły wzrost 
aktywności uczestników projektu w dziedzinie kultury oraz przyczyniły się do integracji ON. Po realizacji 
warsztatów odbyły się spotkania celem przeprowadzenia szczegółowej ewaluacji projektu.
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Tytuł projektu „Jesteśmy Aktywni 2”
Okres realizacji: od 01.03.2014 do 31.12.2014
Źródło finansowania: – środki MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych
Celem projektu było  rozwinięcie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i 
międzypokoleniową, poprzez wprowadzenie działań obejmujących podniesienie poziomu aktywności 
życiowej na polu kulturalnym, rekreacyjnym i społecznym u 40 osób (30 osób w wieku powyżej 60 roku 
życia i 10 osób w wieku do 40 lat) z terenu woj. łódzkiego. W proponowanym projekcie osoby 
uczestniczyły w następujących działaniach (jedna osoba może brać udział w kilku formach wsparcia): 
konsultacje psychologiczne, geriatryczne, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, zajęcia choreoterapii, na 
basenie, terapia zajęciowa, „integracyjne spotkania z kulturą” oraz wyjazdowe warsztaty integracyjne. 
Dla 10 osób starszych został zorganizowany kurs komputerowy.

Tytuł projektu „Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych”
Okres realizacji: od 01.04.2014 do 31.10.2014
Źródło finansowania: – środki Miasta Łódź
Celem podjętych działań była poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi, poprzez 
wdrożenie i zrealizowanie programu sportowo – rekreacyjnego w okresie 01.04.2014 - 31.10.2014 dla 
15 osób po 60 roku życia, zamieszkujących teren miasta Łodzi. W proponowanym projekcie osoby 
starsze uczestniczyły w następujących działaniach: zajęcia na basenie, zajęcia choreoterapii, zajęcia 
nordic wal king, konsultacje dietetyczne, konsultacje lekarskie.
Zrealizowane cele szczegółowe:
- zwiększenie dostępności osobom starszym do uprawiania sportu,
- organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych,
-poprawa jakości życia osób starszych,
- Projekt zakładał kreowanie pozytywnego i prawdziwego obrazu starości oraz zapewnienie jej 
równoprawnej pozycji wśród innych etapów życia człowieka. Poprzez różne formy zajęć uczestnicy 
projektu będą mogli aktywnie spędzić swój wolny czas, a wysiłek fizyczny odgrywać będzie znaczącą 
rolę w lepszym subiektywnym postrzeganiu jakości życia. 

Tytuł projektu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym.”
Okres realizacji: od 01.08.2014 do 31.12.2014
Źródło finansowania: – środki Wojewody Łódzkiego
Projekt zakładał realizację działań mających na celu reintegrację kulturalno – oświatową 20 osób z 
niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym z terenu województwa łódzkiego, znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, promujących ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. 
Projekt wychodził naprzeciw potrzebom i podejmował działania służące poprawie i utrzymaniu statusu 
społecznego, a także poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym 
poprzez stworzenie możliwości pełnego udziału w kulturze i życiu społecznym.  W proponowanym 
projekcie osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku emerytalnym miały możliwość uczestnictwa w 
następujących działaniach:
- „kultura dla każdego” - zakup biletów wstępu dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 
emerytalnym do instytucji kulturalnych (np. kino, muzeum, teatr, galerie)
- warsztaty z ceramiki artystycznej – zorganizowanie warsztatów dla 10 osób niepełnosprawnych oraz 
osób w wieku emerytalnym.
Działania realizowane w programie zwiększyły szansę prowadzenia przez osoby niepełnosprawne  oraz 
osoby w wieku emerytalnym aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia tak długo, jak to tylko 
możliwe z punktu widzenia zachowanego potencjału zdrowotnego oraz sprawności psychicznej.

Tytuł projektu: „Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin”
Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
Źródło finansowania: środki Urzędu Miasta Łodzi w dyspozycji MOPS 
W ramach projektu osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, zamieszkujące teren Łodzi, miały 
możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, prawnego i psychologicznego, 
które było dla nich formą wsparcia w pokonywaniu codziennych problemów związanych z 
niepełnosprawnością. Działalność punktu porad prowadzona była w Oddziale łódzkim PTSR, w Łodzi 
przy ul. Przybyszewskiego 255/267w budynku dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Zgłoszenia przyjmowane były telefonicznie, mailowo lub osobiście od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 – 17.00, a porady udzielane po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu z osobą 
zgłaszającą i udzielającą porad. Każdy uczestnik projektu mógł skorzystać z następujących porad:
-prawnych,
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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)

820

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

-specjalisty ds. uprawnień osób niepełnosprawnych,
-indywidualnych spotkań z psychologiem
Wszystkie porady udzielane były nieodpłatnie w biurze Oddziału Łódzkiego PTSR oraz w domach 
uczestników projektu. Przez okres 12 miesięcy zostało przeprowadzonych 80 porad specjalistów.

Tytuł projektu: „Opłatek 2014 i „Jajeczko 2014”
Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
Coroczne spotkania wigilijne i wielkanocne, organizowane od wielu lat, wpisały się jako tradycyjna 
działalność naszego Oddziału PTSR. Są to wspaniałe, niepowtarzalne okazje do spotkania wszystkich 
chorych zrzeszonych w Łódzkim Oddziale PTSR, a w szczególności tych, którzy z powodu ciężkiego 
przebiegu choroby (wózek inwalidzki) nie mogą korzystać ze spotkań cotygodniowych. Podniosła i 
uroczysta atmosfera, ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne zaproszonych gości - przekonują chorych na 
SM, że nie są pozostawieni sami sobie i że zawsze znajdzie się grono przyjaciół, na których mogą liczyć 
w trudnych sytuacjach życiowych. Tradycyjnie spotkania przygotowywane są dla około 350 osób, w tym 
ponad 330 to osoby chore na SM, i około 20 zaproszonych gości (lekarze, rehabilitanci, przedstawiciele 
urzędów i instytucji, z którymi nasze Stowarzyszenie współpracuje, sponsorzy oraz osoby duchowne). 
Dla chorych mających problemy z samodzielnym poruszaniem się organizowany był bezpłatny przewóz.
Uzyskane efekty:
- ułatwienie procesu integracji osób niepełnosprawnych,
- odnowienie utrudnionych przez chorobę, zapomnianych kontaktów,
- poznanie nowych członków stowarzyszenia,
- poprawa stanu psychicznego chorych,
- odzyskanie wiary i chęci do bardziej aktywnego życia

Druk: MPiPS 6



 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,

85.32.C

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 7
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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,
- 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,
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
.................

91.33 Z

Druk: MPiPS 8



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- 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.

85.14 F

Druk: MPiPS 9



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

 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,

85.32 Z

Druk: MPiPS 10
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- 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.

85.14 F

Druk: MPiPS 11



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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,
- 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,......
......................................
......................................
......................................
......................................
........

91.33 Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 12
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 4,174,484.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,136,896.35 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16,629.64 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2.00 zł

e) Pozostałe przychody 20,956.31 zł

2,747,499.01 zł

0.00 zł

762,230.62 zł

164,560.44 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 105,309.13 zł

13,577.00 zł

91,732.13 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 50,694.13 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 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 365,571.96 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 235,788.40 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 344,190.97 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,674,290.07 zł

Druk: MPiPS 13



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 174,607.48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,558.66 zł

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

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: 4,013,140.96 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

3,962,288.87 zł 0.00 zł

15,070.98 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

35,781.11 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 14



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)

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)

13.0 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)

13.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

7.00 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

3.00 osób

4.00 osób

Druk: MPiPS 15



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,421,240.59 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

440,754.46 zł

434,015.41 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 6,739.05 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 980,486.13 zł

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

980,486.13 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,943.60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 973,542.53 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)

81,707.18 zł

17.00 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

5.00 osób

12.00 osób

13.00 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

5.00 osób

8.00 osób
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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)

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 RUCHOWO - 
SPOŁECZNA OSÓB CHORYCH 
NA STWARDNIENIE 
ROZSIANE

Cel projektu: Głównym celem 
zadania jest zwiększenie 
samodzielności 165 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 475,870.00 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

4,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 „Prowadzenie jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin”

Głównym celem projektu było 
wsparcie osób i ich rodzin, 
mających trudności lub 
wyrażających potrzebę 
wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych, 
bez względu na posiadany 
dochód poprzez ułatwienie 
dostępu do bezpłatnego 
poradnictwa specjalistycznego 
w szczególności prawnego, 
psychologicznego i rodzinnego.

Urząd Miasta Łodzi 16,800.00 zł

3 "Szkolenia dla 
nowozdiagnozowanych 
chorych na SM rozwijające 
umiejętność samodzielnego 
funkcjonowania"

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

Urząd Miasta Łodzi 962.00 zł

4 „Indywidualne zajęcia 
usprawniające dla osób 
chorych na SM”

Głównym celem zadania było 
stworzenie warunków 
sprzyjających nabyciu i 
utrzymaniu podstawowych 
czynności, niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania, 
odzyskaniu wiary we własne 
możliwości, oraz poprawa 
warunków bytowo-socjalnych 
osób chorych na SM.

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej

17,685.50 zł

5 „Kulturalnie aktywni” Głównym celem projektu było 
zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia poprzez 
zorganizowanie warsztatów 
integracyjnych o charakterze 
kulturalnym

PFRON 240,000.00 zł

6 „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 97,500.00 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 "Wsparcie społeczne dla 
osób z niepełnosprawnością 
oraz osób w wieku 
emerytalnym"

Projekt zakładał realizację 
działań mających na celu 
reintegrację kulturalno – 
oświatową 20 osób 
z niepełnosprawnością oraz 
osób w wieku emerytalnym z 
terenu województwa łódzkiego, 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, promujących 
ich uczestnictwo w życiu 
społecznym 
i kulturalnym

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 5,445.00 zł

8 „Organizacja aktywności 
fizycznej dla osób starszych”

Celem podjętych działań była 
poprawa warunków uprawiania 
sportu w mieście Łodzi, poprzez 
wdrożenie i zrealizowanie 
programu sportowo – 
rekreacyjnego w okresie 
01.04.2014 - 31.10.2014 dla 15 
osób po 60 roku życia, 
zamieszkujących teren miasta 
Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi 18,930.00 zł

9 ,,Wsparcie psychiczne w 
warunkach domowych dla 
osób chorych na 
stwardnienie rozsiane”

Głównym celem projektu było 
przeprowadzenie konsultacji z 
psychiatrą w warunkach 
domowych, które przyczynią się 
do poprawy stany 
psychicznego, nabywania, 
rozwijania i podtrzymywania 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób chorych na SM.

Urząd Marszałkowski w Łodzi 10,000.00 zł

10 „Opłatek 2014” Celem głównym zadania była 
poprawa w okresie 
świątecznym jakości życia osób 
niepełnosprawnych w trudnej 
sytuacji życiowej (chorych na 
stwardnienie rozsiane).

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej, Łódzki Urząd 
Wojewódzki i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

43,029.00 zł

11 „Jajeczko 2014” Spotkania wielkanocne 
umożliwiają odnawianie 
utrudnionych przez chorobę 
zapomnianych kontaktów, 
poznanie nowych członków 
Stowarzyszenia, na długo 
pozostają w pamięci chorych i 
pozwalają z nadzieją oczekiwać 
na następne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4,000.00 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

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

1 „Wsparcie osób ze 
stwardnieniem rozsianym, w 
tym 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi na rynku pracy”

Celem głównym projektu było 
wsparcie oraz przygotowanie 
grupy 800 osób (tj. 480 kobiet - 
K i 320 mężczyzn - M) ze 
stwardnieniem rozsianym, w 
tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy (80 
osób) w okresie od 1.11.2012 r. 
do 31.12.2014 r

MPiPS 4,160,429.46 zł

2 „Jesteśmy aktywni 2” Celem projektu było rozwinięcie 
aktywności społecznej 
promującej integrację 
wewnątrzpokoleniową, poprzez 
wprowadzenie działań 
obejmujących podniesienie 
poziomu aktywności życiowej 
na polu kulturalnym, 
rekreacyjnym i społecznym u 35 
osób starszych z terenu woj. 
łódzkiego.

MPiPS 164,560.44 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Szrejner 22.06.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania
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