
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECIN

Powiat SZCZECIN

Ulica UL. WIELKOPOLSKA Nr domu 32 Nr lokalu U1

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-450 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 508999404

Nr faksu 91-829-99-44 E-mail biuro@twk.szczecin.pl Strona www www.twk.szczecin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81070228700000 6. Numer KRS 0000120774

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

Leszek Pawlewicz Prezes NIE

Piotr Niciejewski Wiceprezes ds. 
Organizacyjnych

NIE

Anna Storek Sekretarz NIE

Halina Sadowska Skarbnik NIE

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

Leokadia Sućko Członek NIE

Danuta Gackowska Członek NIE

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.  Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: 
1) pomoc Społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania Szans tych rodzin i osób, 
2) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

3) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie 
profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, 
psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 
4) działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz 
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości 
narodowych i Polonii za granicą, 

6) ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz 
profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, 
społecznej i zawodowej, 
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy, 
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych, 
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 
środowisku osób niepełnosprawnych, 
11) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób 
niepełnosprawnych,
12) rozwój Krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku 
niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży, 
13) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, 
15) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom 
niepełnosprawności, 
16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 
17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą, 
18) upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako 
konsumentów, 
19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i 
organizacjami działającymi na ich rzecz, 
20) promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków 
masowego przekazu, 
2) prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań 
naukowych, 
3) współprace z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej 
oraz samorządami i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami 
wyznaniowymi, a także partnerami zagranicznymi o profilu 
rehabilitacyjnym, socjalno — społecznym i naukowym i popularno 
naukowym,
4) współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
5) organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, 
wystaw, pokazów i odczytów, 
6) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach, 
7) występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób 
niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie 
projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, 
8) organizowanie działalności pomocowej, instruktażowej i doradczej, 
grup wsparcia w różnych schorzeniach, wspomaganie rozwoju dzieci 
niepełnosprawnych i młodzieży, organizowanie zespołów problemowych, 
klubów, banków pomocy terapeutycznych, grup twórców 
niepełnosprawnych, 
9) organizowanie m.in.: specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych, 
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności 
zawodowej, spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych, wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego życie osobom 
niepełnosprawnym, domów dziennego pobytu, rehabilitacji domowej, 
imprez okazjonalnych i integracyjnych, 
10) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej oraz wsparcia 
psychologicznego osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych,
11) udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej sprawcom 
wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu, 
12) rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, 
w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy, 
13) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym 
m.in.: kolonii, obozów, spartakiad, wycieczek, zimowisk, 
14) organizowanie zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych 
oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i 
klubów sportowych, 
15) prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu celów 
TWK, 
16) prowadzenie ośrodków, poradni i innych placówek diagnostycznych, 
rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
dorosłych osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
17) prowadzenie ośrodków i placówek zapewniających opiekę i pomoc 
osobom w podeszłym wieku i wykluczonym społecznie, 
18) organizowanie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym 
przemocą w rodzinie, dzieci zagrożonych ,
19) organizowanie wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawnych, 
20) współpraca w realizacji programów państwowych i społecznych 
dotyczących rehabilitacji i profilaktyki, 
21) prowadzenie kształcenia specjalnego obejmującego dzieci i młodzież 
wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to 
może być prowadzone w formie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego, szkoły integracyjnej, szkoły z oddziałami 
integracyjnymi,
22) prowadzenie poradni psychologiczno — pedagogicznej.
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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

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez ich bezpośrednie zatrudnianie do realizacji celów statutowych.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie i realizacje staży dla osób niepełnosprawnych.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez promocję zatrudnienia i organizowanie targów pracy.
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych poprzez sekcje zajęciowe i kluby zainteresowań.
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych poprzez organizację spotkań, warsztatów, wydarzeń, turniejów, 
świąt.
Działalność paramedyczna i rehabilitacyjna w zakresie likwidowania barier w komunikowaniu się.
Działalność Oddziału i poszczególnych kół terenowych w 2016 r. oparta była głównie o społeczną pracę naszych członków. 

W 2016 r. Oddział Wojewódzki jako Organizacja Pożytku Publicznego nadal nie prowadził działalności gospodarczej, realizując 
swoje cele statutowe głównie dzięki społecznej pracy swoich członków i wspierających sympatyków TWK – szczególnie w 
działaniach kół terenowych. A także dzięki społecznemu wsparciu w postaci 1% odpisów podatkowych, które w 2016 r. 
wyniosło 69 241,44 zł. Odpisy te w całości wykorzystane zostały na realizację celów statutowych tj. pomoc społeczna, 
działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, psychologii, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej, krzewienia nauki, edukacji, rozwoju kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
promocji i organizacji wolontariatu oraz w formie indywidualnych refundacji udokumentowanych wydatków na leczenie lub 
rehabilitację osób indywidualnych ze wskazaniami lekarskimi.
Pozostałe wpływy finansowe były efektem dobroczynności ludzkiej oraz pozytywnie rozpatrzonych wniosków aplikacyjnych o 
środki publiczne tj.:
1. Dotacja Gminy Miasto Szczecin: 
 na prowadzenie zajęć warsztatowych rękodzieła artystycznego;
 na uroczystość z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
 na warsztaty komputerowe;

2. Urząd Marszałkowski na projekt …………
3. Zadania realizowane i rozliczane w kołach terenowych są opisane w opisach działalności tych kół.

Członkowie Stowarzyszenia w wyniku porozumienia grup zajęciowych z Warsztatów Komputerowych, Treningu Pamięci oraz 
wsparciu sekcji Malarek oraz Koronczarek  jednogłośnie stwierdzili, że w TWK czas na „odświeżenie” pomieszczeń. Po zakupie 
we własnym zakresie farb, pędzli i niezbędnych materiałów budowlanych jak i wykończeniowych wnętrz, prace niemal 
natychmiast ruszyły pełną parą. W efekcie wspólna praca osób niepełnosprawnych miała bardzo duży wpływ na silny wzrost 
morale i poczucia wspólnoty oraz odpowiedzialności za całą grupę. 

Klub Twórców Niepełnosprawnych ,, Arka ''
W 2016 r. Klub kontynuował swoją dotychczasową działalność głównie w zakresie prowadzenia warsztatów twórczych i dalszej 
popularyzacji rehabilitacji przez twórczość wśród osób niepełnosprawnych, organizując lub uczestnicząc w różnych imprezach 
integracyjnych, festynach, pokazach publicznych czy prezentacjach prac we własnej Galerii mieszczącej się w siedzibie 
Stowarzyszenia O/W w Szczecinie. Dotyczyło to szczególnie corocznej prezentacji w ramach,, Spotkania pod Platanami'', 
Jarmarku Jakubowego (połączonych z kiermaszem rękodzieła artystycznego), czy imprezy Promującej Organizacje Pozarządowe 
zorganizowanej przez OWES [Ośrodek Wparcia Ekonomi Społecznej] i in..
W wyniku utrzymywanego nadal negatywnego stanowiska PFRON w sprawie uznania rehabilitacji  przez sztukę za skuteczną 
formę wspierania osób niepełnosprawnych - działania Klubu Twórców Niepełnosprawnych Arka w 2016 r. były możliwe głównie 
dzięki wsparciu finansowemu Miasta Szczecin, społecznej pracy wielu instruktorek tj. haftu, koronki, malarstwa i fotografii.

Klub Użytkowników Aparatów Słuchowych
Do końca miesiąca lipca 2016 r. Klub był czynny we wszystkie dni robocze. Prowadziła go mgr Elżbieta Macharzyńska–Syput, 
która w sierpniu odeszła na emeryturę. 
Dzięki inicjatywie nowych Władz Oddział Wojewódzki TWK podpisał partnerską umowę z firmą TonMedica na świadczenie 
bezpłatnych usług protetyki słuchu dla podopiecznych Stowarzyszenia będących mieszkańcami miasta Szczecina i okolic.
Od sierpnia opieką podopiecznych Klubu otoczyła Pani Ewa Kawecka protetyk słuchu z długoletnim doświadczeniem z wieloma 
specjalistycznymi szkoleniami, zapewniającymi szeroki zakres kompetencji w udzielaniu wszechstronnej pomocy osobom z 
wadami słuchu i mowy.
W ramach ww. pomocy, oprócz wielu bezpłatnych porad, wykonano:
 dostosowano do indywidualnych potrzeb pacjentów  aparatów słuchowych 
 osobom niedosłyszącym sprawdzono stan techniczny aparatów słuchowych, poprawiono użytkowe parametry oraz 
bezpłatnie zaprezentowano nowe systemy wspomagające słyszenie;
 objęto opieką audioprotetyczną grupę studentów Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczącą w realizacji programu 

,,Informatyka – kierunek zamawiany w AM w Szczecinie'';
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 osobom cierpiącym na szumy uszne wypożyczane były lasery, których skuteczność będzie oceniona na podstawie relacji tych 
osób i uzupełniona bezprzewodową pętlą induktofoniczną do słuchania TV i RTV oraz do indywidualnych rozmów;
Klub uczestniczy w różnych publicznych prezentacjach sprzętu wspomagającego słyszenie, zachęca zakłady pracy do 
zatrudniania osób z wadami słuchu, oferując pomoc w ich dostosowaniu się do warunków pracy, a także prezentując 
najnowocześniejsze urządzenia techniczne minimalizujące te usterki zdrowotne.
Koło Miejskie w Szczecinie
W 2016 roku nastąpiło wyraźne ożywienie działalności Koła. Po objęciu funkcji prezesa Koła przez p. Piotra Niciejewskiego, 
Leszka Pawlewicza - Wiceprezesa, Bartosza Ignatowicza – Sekretarza, Marty Wólczyńskiej – Skarbnika, Zbigniewa Szmajchela – 
Członka, wystąpił i nadal trwa wzrost zarówno pod względem zakresu przedsięwzięć, jak i liczby uczestników tych działań. 
Cieszy ogólny bardzo wysoki wzrost aktywności, co potwierdzają m.in. opisane poniżej działania.
 Kontynuowane jest powstałe już w 2015 roku Biuro Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin [BIDON] o bardzo 
szerokim zakresie informacji, łącznie z pisaniem pism urzędowych, organizowaniem staży i robót publicznych, itp.
 Dzięki staraniom Koła Miejskiego pozyskano od darczyńców kolejne komputery i monitory na wyposażenie sali komputerowej 
(7 monitorów i dwa komputery stacjonarne). 
 Utworzenie jeszcze w 2015 roku sali komputerowej pozwoliło na uzyskanie finansowego wsparcia z Urzędu Miasta Szczecin w 
okresie od 1.02 do 28.12.2016 r. na prowadzenie warsztatów komputerowych dla  mieszkańców Szczecina.
Ponadto w powstałej Sali komputerowej przeprowadzono trzymiesięczne nie odpłatne szkolenie komputerowe dla 
niepełnosprawnych pracowników ZAZ z Dobrej Szczecińskiej.
Koło Miejskie aktywizowało osoby niepełnosprawne w zakresie m. in. warsztatów komputerowych i nowych technologii, 
warsztatów twórczych: koronki, haftu, frywolitki, malarstwa, foto-video, treningów: pamięci, asertywności, Coachingu, zajęć 
rehabilitacyjnych: tai chi, jogi, masaży. 

Koło terenowe TWK w Stargardzie Szczecińskim

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

I. Na dzień 31 grudzień 2016 roku koło liczyło        84   osoby. W tym składki opłaciło   51    osób

II. Skład zarządu koła:
1. Prezes         Anna Rybak
2. Sekretarz    Wiesław Jaworski
3. Skarbnik     Aniela Petryka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Rogowski
Teresa Grzeszczak
Wojciech Kuryło
Agnieszka Optacy

III. Stan kasy: na 1.01.2016   536,97 zł

Składki członkowskie: 1,763,00 zł

Wpłaty inne: 300,00 zł

Dofinansowanie PCPR:600,00 zł

Wydatki w 2016 roku: 3085,55 zł 

Saldo pozostałe: 114,42 zł

IV. W 2016 odbyło się sześć zebrań członków.
W 2016 roku było podjętych 45interwencji dotyczących spraw naszych członków ( sprawy lokalowe, rodzinne, zdrowotne, 
alimentacyjne, rehabilitacyjne, prawne). Trudniejsze sprawy były kierowane do Oddziału Wojewódzkiego TWK O/W  w 
Szczecinie. Osoby niepełnosprawne z chorobą Alzhaimera i innymi schorzeniami uniemożliwiającymi poruszanie się odwiedzane 
były w domach. 
Pomocą też służyli nasi wolontariusze ( robienie zakupów, kopanie ogródków działkowych, prace porządkowe).
Na podstawie     podpisanej umowy z  OSiWOHP w Stargardzie  nasi członkowie mogą korzystać z organizowanych tam zajęć:
- Doradztwo Zawodowe
- warsztaty twórczości manualnej
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Nasi członkowie objęci są opieką pielęgniarek długo terminowych  reprezentowanych przez Panią Anielę Nowak.
Działkowcy z „ Rodzinnych Ogrodów im 4 Marca” przekazali owoce i warzywa na rzecz osób najbardziej potrzebujących w 
naszym kole.
Firma „ORTOFACH” brała udział w IV Targach Pracy i Aktywizacji Zawodowej „ Pełnosprawni i Niepełnosprawni razem” pod 
Honorowym Patronatem Starosty Stargardzkiego Pana Ireneusza Rogowskiego.
Zarząd Koła celem podwyższenia swoich kwalifikacji uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Stargardzkie Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

V. Imprezy zorganizowane w 2016 roku:

 - IV Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej „ Pełnosprawni i Niepełnosprawni razem” pod Honorowym Patronatem Starosty 
Stargardzkiego Pana Ireneusza Rogowskiego 
- Spotkania integracyjne
- Wycieczka Zielony Tydzień – Targi Berlin 2016
- Grzybobranie połączone z piknikiem ( grochówka, pieczenie kiełbasy) – poczęstunek został  zorganizowany przez OSiWOHP 
Stargard 
- Grzybobranie zorganizowane przez Koło nr 20 Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów przy J.W5889
- Wycieczka integracyjna  do Kołobrzegu 
- Wycieczka krajoznawczo – turystyczna  Świnoujście
- Wigilia 
- Świąteczne spotkanie Wielkanocne połączone z integracją członków TWK K/ Stargard

VI. Członkowie koła mogli uczestniczyć w imprezach:
- Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka SP 7 Plac Majdanek 
-  Festyn działkowców „ Rodzinnych Ogrodów im. 4 Marca”
- 55 członków uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie „OSiR” ( Dotacja przyznana z Urzędu Miasta Stargard, 
PCPR oraz księgowej)
 - Członkowie korzystali z porad prawnika w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji  Pozarządowych.
- Mocy Pomocy dla Milenki
- Stargardzkich Dniach Seniora 
- 35leciu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
- Wycieczkach do Teatru Współczesnego
- Balu Andrzejkowym
- Balu Karnawałowym
- Zarząd TWK K/ Stargard był wielokrotnie zapraszany do udziału w wielu uroczystościach odbywających się na terenie miasta 
Stargardu 
- Niejednokrotnie ukazywały się artykuły o naszej działalności w prasie 
„ Głos Szczeciński”,  „Radio Stargard 90,3FM”, „ Dziennik Stargardzki”
„ Radio Szczecin”

VII. Kontakty z instytucjami pozarządowymi:
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
 Starostwo Powiatowe
 Urząd Miejski
 Miejski   Ośrodek Pomocy Społecznej
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy
VIII. Kontakt z organizacjami pozarządowymi:
 OSiWOHP Stargard 
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział Miejski i Powiatowy Stargard 
 Progress
 Stowarzyszenie Jedynki
 Liga Kobiet Polskich
 Polski Związek Głuchych Koło Stargard 
 Stowarzyszenie Amazonek „ Stokrotka”
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miejskie koło w Mirosławcu
 Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych” Hussar” w Szczecinie
 Koło nr 20 Byłych Żołnierzy i Oficerów przy J.W5889
 Polski Związek Niewidomych 

Nasza obecność na terenie powiatu Stargardzkiego przyczyniła się  do poprawy potrzeb osób niepełnosprawnych, wpływa na 
zawężanie solidarności międzyludzkiej i zatarciu barier między pokoleniowych, społecznych, kulturowych i wyznaniowych. W 
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styczniu 2012 powstało Centrum Wolontariatu  prowadzone przez nasze koło. 
 Swoim zaangażowaniem i działalnością zdobyliśmy zainteresowanie wielu przedstawicieli, władz i społeczności lokalnej co 
będzie owocowało w przyszłych latach rozwojem naszego Towarzystwa. Między innymi w 2016 roku zorganizowaliśmy IV Targi 
Pracy i Aktywizacji Zawodowej „ Pełnosprawni i Niepełnosprawni razem” pod Honorowym Patronatem Starosty Stargardzkiego 
Pana Ireneusza Rogowskiego jest  to impreza cykliczna. Nasze działania odbiły się szerokim echem i zdobyły uznanie instytucji 
państwowych i społeczeństwa Stargardu. Pani Anna Rybak Prezes TWK K/ Stargard za współprace i aktywną działalność została 
odznaczona orderem przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz otrzymała tytuł Osobowości Roku 2016 w konkursie 
organizowanym przez Głos Szczeciński. Od 2016 r. jest członkiem Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Stargardzie oraz 
członkiem Gremium Doradczego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-
2020,członkiem Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard 
na lata 2014-2020 aby jeszcze bardziej i owocniej pomagać potrzebującym. W załączniku lista akcji zorganizowanych, 
przeprowadzony oraz w których aktywnie uczestniczyło  Centrum Wolontariatu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło 
Stargard pod Honorowym Patronatem Starosty Stargardzkiego Pana Ireneusza Rogowskiego.

Koło terenowe TWK w Goleniowie
        Skład Zarządu:
1. Ludwika Wyrąbkiewicz- prezes
2. Mariola Maciejewska- skarbnik
3. Piotr Homa- sekretarz 
        Komisja rewizyjna:
1. Jadwiga Kubinowska- Lis- przewodnicząca
2. Krystyna Radłowska-członek
W 2016 r.  odbyło się 8 spotkań koła TWK w Goleniowie. Grupę stanowiło 10 bardzo aktywnych osób ( członkowie koła i 
wolontariusze). Dzięki ich kompetencji (właściciele lokalnej telewizji, redaktor Gazety Goleniowskiej, emerytowani nauczyciele, 
dyrektor szkoły, logopeda, pedagog) koło realizowało zadania statutowe organizacji pożytku publicznego nie tylko na rzecz 
niepełnosprawnych członków TWK, ale na rzecz ich rodzin, organizując imprezy integracyjne, sportowe, rekreacyjne                    
w lokalnym środowisku. Realizacja tych zadań pozwoliła na osiągnięcie założonych celów. Rozpropagowaliśmy formy spędzania 
wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne. Promowaliśmy pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, przedstawialiśmy 
dorobek osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i pokazaliśmy, iż osoby niepełnosprawne również są zdolne do 
realizacji ciekawych projektów i działań. Kształtowaliśmy właściwe postawy społeczne, poprzez przestrzeganie właściwych 
norm zgodnego współdziałania w zespole, rozwijanie samodzielności i życzliwości. Wzbogacaliśmy wizerunek TWK poprzez 
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Środki finansowe na realizację tych  zadań koło pozyskało w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza 
Gminy Goleniów dot. „ Podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Otrzymana kwota 5500,00 zł pozwoliła na 
realizację dotychczasowych działań tj.
1. Wyjazd w kwietniu 2016 roku do Teatru Współczesnego w Szczecinie 40 osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół nr 1 , w tym 
14 uczniów z niepełnosprawnością ( wady słuchu, wady wzroku, choroby metaboliczne, choroby neurologiczne). Celem wyjazdu 
było rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz aktywne uczestniczenie w kulturze.

2. W czerwcu 2016 r.  w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie odbył się Festyn Sportowy                   „ Razem- silniejsi” dla 
dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowogardzie, Szkoły Podstawowej nr 4 i Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Goleniowie, Przedszkola Terapeutycznego i Zespołu Szkół nr 10 i 12 w Szczecinie oraz Nowym Czarnowie i Goleniowie.

60 uczestników prezentowało na sali swoje umiejętności fizyczne , za które zostali nagrodzeni pamiątkowymi medali, 
pucharami i nagrodami rzeczowymi .                      Fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe, Gmina Goleniów, Zakład 
Karny                          w Goleniowie  i piekarnia Asprod. W imprezie uczestniczyło 200 osób- uczestnicy, opiekunowie i widzowie. 

3. W październiku 2016 r.  zorganizowano XIII Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza 
Gminy Goleniów, w której wzięło udział  ok.200 dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością ( różne typy) z 
goleniowskich placówek- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy PROFIMEDZIE GOLENIÓW, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolinie i Ostromicach,                                              Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi , Zespół Szkół Specjalnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Zespół Szkół nr 1. Występy Artystyczne obejrzało ok.300 widzów ( rodziny uczestników, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, mieszkańcy Goleniowa ).

4. W grudniu 2016 r. włączyliśmy się do udziału w imprezie gminnej „ Mikołaj na plantach”. Członkowie koła TWK przygotowali 
wiele produktów na kiermasz prowadzony przez dzieci z Koła Misyjno- Ewangelizacyjne z elementami języka portugalskiego 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie. 

Dodatkową atrakcją dla mieszkańców Goleniowa było zorganizowanie przez koło terenowe TWK jasełek, w których 
występowali niepełnosprawni uczestnicy OREW-u z Przybiernowa i z Ostromic. Występy mieszkańcy przyjęli owacjami na 
stojąco. Na zaproszenie koła TWK przyjechała grupa niepełnosprawnych artystów „Gamelan” z Polskiego Stowarzyszenia na 
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Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ze Szczecina wraz z  trzema dyrygentami, która zaprezentowała bogaty program 
artystyczny ( 9 utworów muzycznych- muzyka rozrywkowa  i poważna).  Muzycy grali na instrumentach perkusyjnych Carla 
Orffa, skonstruowanych w taki  sposób ,aby mogły grać na nich osoby niepełnosprawne. 
Aktywna grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 (z klasy licealnych) z opiekunem Panią Anną Kasperek  aktywnie wspierała 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomagając przy organizacji XIII Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych 
oraz jasełek. 
Działanie koła w Goleniowie znalazły w odbicie w publikacjach lokalnych, wojewódzkich w prasie, na różnych stronach 
internetowych , szeroko popularyzując aktywność osób niepełnosprawnych. Specyfiką  tego koła jest również niespotykana w 
innych miejscowościach ofiarność firm i zakładów pracy m.in. firmy ISNTAL, Wulkanizacja, Firma ASPROD, , kwiaciarnia 
SZEMBEL, EL-MOT Barycza, MARSEL, SER-WACH, Energetyka Cieplna, GWiK Goleniów, PGK Goleniów, Dziedzic Film, Ikea 
Industry, kwiaciarnia LOTOS, Zakład Karny w Goleniowie. Również do grupy osób wspierających zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych dołączyli Polskie Radio Szczecin, firma Maciej Tour , Goleniowski Dom Kultury. Rokrocznie burmistrz Robert 
Krupowicz obejmuje honorowym patronatem Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Razem z Wami” i obchody Światowego 
Dnia Chorego.  
Prezes Ludwika Wyrąbkiewicz od 15 lat podejmuję inicjatywę organizację obchodów Światowego Dnia Chorego, organizując 
wspólnie z gminą Goleniów bezpłatne porady i diagnozy medyczne dla kilkuset mieszkańców gminy. Do akcji przyłączają się 
wszystkie podmioty medyczne oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych na terenie gminy 
Goleniów oraz lekarze ze Szczecina. 
Pomimo niewielkiej liczebności kołaTWK. widać tu różnorodność i efektywność działań, jak i szeroką współpracę z 
organizacjami, z samorządami, instytucjami ( wszystkie placówki oświatowe na terenie działania powiatu goleniowskiego, 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Związek Emerytów i Rencistów, PCPR, OPS, parafie goleniowskie).
W roku 2016 Klub Krótkofalowców działający przy kole TWK rozwiązał swoją działalność                         z uwagi na odejście 
prezesa klubu i zmianę miejsca jego zamieszkania.

Koło terenowe TWK w Chociwlu

Koło terenowe w Przybiernowie

W roku 2016 Zarząd  Koła działał w składzie:
prezes       Mirosława Albrecht
sekretarz   Julia Trzeciak
skarbnik   wacat/Mirosława Albrecht

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący    Jarosław Kałucki
Członkowie          Monika Łoza, Łucja Maciejewska

W roku 2016 odbyły się:
-dwa zebrania członków
-jedno posiedzenie Zarządu.

Stan osobowy Koła na dzień 31.12.2016- 13 członków

Działalność statutowa.
Rok 2016 to kontynuacja aktywności Koła w zakresie aktywizacji zawodowej o.n zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działalność nasza koncentrowała się rozwoju form współpracy w zakresie integracji i pomocy w środowisku lokalnym.
Od roku 2012 nie prowadzimy statystyki interwencji na rzecz osób prywatnych.
Jednak w miarę naszych możliwości staramy się pomagać we wszystkich dziedzinach życia, od pomocy medycznej przez pomoc 
w zdobyciu zatrudnienia po zabezpieczenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych .Ostatnio większość interwencji dotyczy 
spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawność, pomoc przy wyprowadzeniu różnych dokumentów (renty ,emerytury, 
wnioski  do lekarzy specjalistów oraz świadczenia pomocy społecznej).
2.Nadal prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy osobistych.
3.Działalność sportowo-rekreacyjna
 kulig (współpraca z Urzędem Gminy Przybiernów)
 w marcu zorganizowaliśmy Dzień Kobiet
 zwiedzanie Komendy Poru Wojennego –Świnoujście
 szkolenia i praca przy organizowaniu  kiermaszy  Bożo-Narodzeniowych 
 kiermasz w Przybiernowie ,w Międzyzdrojach i w Urzędzie Wojewódzkim Szczecin
 spotkanie wigilijne
 pomoc w rozliczaniu podatków

4.Współpraca z instytucjami samorządowymi, pozarządowymi i in.:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

250

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Starostwo Powiatowe Goleniów
 Urząd Gminy Przybiernów
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie
 Polski Związek Emerytów i Rencistów-Koło Przybiernów

5.Finanse
Składki członkowskie/3,-zł m-c/za rok 2016 wpłaciło 13 członków uzyskana ze składek kwota 468.00 zł. Do Oddziału w 
Szczecinie odprowadzono 20% tj. 93,60 zł.
W zakresie pozyskiwania funduszy na działalność koła nie odnotowaliśmy sukcesu.
Również i w tym roku będziemy prowadzić szkolenia z rękodzieła. W ten sposób uczymy kreatywności wolontariuszy.

Podsumowując:
Młodzi ludzie niepełnosprawni w większości są słabo wykształceni i mają znikome przygotowanie do samodzielnego życia 
społeczno-zawodowego. Nasze koło będzie popularyzować wiedzę i będzie pomagać każdej grupie inicjatywnej, która zechce 
podjąć działania społeczne.

Koło terenowe w Barlinku,  Ińsku oraz w Łobzie

Z przykrością należy też odnotować marazm i wręcz całkowity zastój w działaniach tych Kół. I chociaż niektórzy członkowie z 
Ińska dołączyli do Koła w Chociwlu, a w Barlinku uczestniczą w pracach Centrum Integracji Społecznej ZaFOSu (do którego 
należy też TWK, to jednak przed zarządem Oddziału stoi poważne zadanie wyjaśniania tej sytuacji i podjęcia niezbędnych 
decyzji organizacyjnych, aby taki stan niepewności trwał jak najkrócej.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ 
ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA: PROWADZENIE 
PUNKTÓW REHABILITACJI ZDROWOTNEJ I 
SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ W ramach działalności 
odpłatnej Towarzystwo prowadziło 
działalność w zakresie rehabilitacji 
zdrowotnej w formie masaży w 
przystosowanym do tego gabinecie masażu 
przez niepełnosprawną - niewidomą 
masażystkę. Gabinet ten został otwarty w 
miesiącu wrześniu. Od tego czasu do końca 
roku skorzystało z tej oferty kilkadziesiąt 
osób. We wrześniu towarzystwo podjęło 
współpracę z protetykiem słuchu w zakresie 
doboru i sprzedaży aparatów słuchowych.

88.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. W 
roku 2016 udzielono wsparcia materialnego 
osobom niepełnosprawnym: zakup leków, 
rehablilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, zakup 
defibrylatora. Polskie Towarzystwo Walki z 
Kalectwem zorganizowało punkt porad 
prawnych dla niepełnosprawnych mieszkańców 
Szczecina. Punkt też świadczył porady w zakresie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych i 
dofinansowania do ich wynagrodzeń. Pomoc u 
specjalistów znalazły osoby zainteresowane 
problematyką ulg i uprawnień dla osób 
niepełnosprawnych, możliwościami wsparcia 
finansowego i rzeczowego i aktualnymi ofertami 
pracy, zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne oraz 
dofinansowaniem do rehabilitacji leczniczej, 
dofinansowaniem do likwidacji barier 
architektonicznych, wspieraniem pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne.

88.10.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 697 495,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 409 828,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 33,55 zł

e) pozostałe przychody 287 633,64 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31 464,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 674,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 409 828,72 zł

w 
tym:

307 150,47 zł

0,00 zł

94 901,70 zł

7 776,55 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
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2.4. Z innych źródeł

244 528,99 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 710 370,61 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

409 828,72 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

252 045,56 zł

48 496,33 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

14 999,00 zł

8 265,00 zł

8 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

23 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

10 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 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 192 919,34 zł

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

192 919,34 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 250,00 zł

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

2 250,00 zł

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

2 250,00 zł

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

0,00 zł

0 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) 

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)

10 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

171 729,14 zł

171 729,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 190,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 192 919,34 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 250,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

1 KLUB SENIORA AKTYWIZACJA SENIORÓW UM Szczecin 30 000,00 zł

2 CENTRUM REHABILITACJI REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UM Szczecin 20 000,00 zł

3 CENTRUM WSPARCIA AKTYWIZACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UM Szczecin 25 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 DOTACJA OBSZAR E -  WKŁAD WŁASNY PFRON 7 776,55 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Leszek Pawlewicz / Prezes 15.07.2019 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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