
Ministerstwo Pracy
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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 159 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 92-332 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 605725076

Nr faksu E-mail ptd.lodz@gmail.com Strona www www.ptd-lodz.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-07-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47203239400000 6. Numer KRS 0000119698

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

Teresa Wejner Jaworska Przewodnicząca TAK

Danuta Gmosińska Wiceprzewodnicząca TAK

Maria Maciaś Sekretarz TAK

Izabela Agier Skarbnik TAK

Anna Balcerska Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Zatorska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bożenna Makowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Kochańska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE 
SPECJALNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ, ODDZIAŁ W ŁODZI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Najważniejsze działania podjęte w roku 2013
1. Obchody XI Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
W dniach 21-26.10. 2013 r. obchodziliśmy Tydzień Dysleksji po raz jedenasty pod hasłem „Dysleksja 
wyspą trudności na Oceanie Możliwości”. Honorowy Patronat nad imprezą  sprawował Marszałek 
Województwa Łódzkiego,  Prezydent Miasta Łodzi oraz Łódzki Kurator Oświaty. Naszemu Oddziałowi 
udało się zaktywizować i zintegrować środowisko łódzkich pedagogów związanych z pomocą dziecku z 
dysleksją. Przygotowano bogatą ofertę konsultacji, spotkań i warsztatów. 
Tydzień otworzyła Konferencja „Dysleksja na różnych etapach życia” zorganizowana we współpracy z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, w której wzięło udział 90 nauczycieli.
22.10.2013 r. GRA INTERAKTYWNA „SZLAKIEM ODKRYWCÓW ORTOGRAFICZNYCH WYSP” Gra jest 
organizowana we współpracy z WODN oraz łódzkimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 
Wzięło w niej udział 12 zespołów uczniów wraz z opiekunami z 12 szkół podstawowych. 52 osoby były 
zaangażowane w organizację i realizację imprezy. 
Odbyła się Wystawa prac plastycznych uczniów z dysleksją z Zespołu Szkół Plastycznych w Łodzi.
24.10.2013 r. SESJA WARSZTATOWA  DLA NAUCZYCIELI w Wojewódzkim Ośrodku  Doskonalenia 
Nauczycieli, ul. Wólczańska 202 
Tematyka  warsztatów do wyboru: 
1. Matematyka bez barier - rozwijanie dziecięcego liczenia  z wykorzystaniem kształtów NUMICON           
          
2. Frajda tworzenia - trening twórczego pisania sposobem na naukę, zabawę i odkrywanie potencjału 
uczniów
3. Wykorzystanie arteterapii  w edukacji i terapii
4. Ocena ryzyka dysleksji dla dzieci 6-letnich 
5. Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki - wieści za świata
Ponadto w ciągu tygodnia odbyło się szereg imprez, których celem było zwiększanie świadomości 
problematyki dysleksji wśród rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów, pokazanie 
różnorodnych form terapii oraz uświadomienie znaczenia wczesnej interwencji w zakresie diagnozy i 
terapii dysleksji. W obchody Tygodnia włączyło się 9 łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 13 szkół podstawowych, 8 gimnazjów.  Odbyło 
się wiele spotkań warsztatowych dla rodziców, uczniów i nauczycieli w szkołach i poradniach. 
Proponowano treningi, warsztaty, badania przesiewowe, zajęcia otwarte, konsultacje, gry edukacyjne, 
prelekcje, konsultacje, prezentacje pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, konkursy, 
wspólne czytanie. Każdego dnia rodzice mieli możliwość skorzystania z konsultacji fachowców w 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
2. Szkolenia dla profesjonalistów – nauczycieli, pedagogów i psychologów:
Szkolenia miały na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności w zakresie pomocy uczniom ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się.
Tematyka szkoleń dotyczyła głównie:  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych 
przepisów prawnych, dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją, rozwijania 
inteligencji wielorakich u dzieci, efektywnych technik pracy z grupa, twórczego pisania, doskonalenia 
opiniowania o specyficznych trudnościach w uczeniu się, dysleksji w wieku dorosłym, pokonywania 
trudności w czytaniu i pisaniu.
4. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją 
Zajęcia odbywały się w lokalu PTD Pl. Komuny Paryskiej 6 czerwca 2013r oraz od października w nowej 
siedzibie PTD w XXIIILOw zajęciach uczestniczyło 30  uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz 
szkoły ponadgimnazjalnej. Oddziaływania obejmowały szeroki zakres: usprawnianie zaburzonych 
funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, rozwijanie twórczej 
postawy /myślenia, ekspresji/, poznanie skutecznych technik uczenia się. Ważnym elementem projektu 
były oddziaływania zmierzające do rozwoju sfery emocjonalno-motywacyjnej: kształtowanie 
pozytywnego obrazu własnej osoby, odkrywanie swoich mocnych stron, potencjalnych możliwości. 
Zajęcia są kontynuowane w roku 2014.
5.Program  „Czytamy razem” 
Polega on na wspólnym, systematycznym i interaktywnym czytaniu z dzieckiem. Jego celem jest 
terapeutyczna pomoc dziecku z dysleksją w pokonywaniu trudności w czytaniu oraz przełamywaniu 
niechęci do literatury. W program zaangażowani są wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studenci, którzy po przeszkoleniu pracowali z dziećmi ze szkół podstawowych, spotykając się z nimi 
regularnie w celu doskonalenia umiejętności czytania. 
W roku 2013  od stycznia do czerwca  w programie zaangażowanych było łącznie 50 wolontariuszy – 
uczniów liceów ogólnokształcących spotykających się z 50 dziećmi z dysleksją ze szkół podstawowych., 
a od września do grudnia z 40 dziećmi pracowało 40 wolontariuszy – uczniowie liceów 

Druk: MPiPS 2



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 faktycznie 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)

597

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

ogólnokształcących, czyli w roku 2013 zaangażowanych było 90 wolontariuszy.
4.  Konsultacje dla rodziców.
Konsultacje dla rodziców były realizowane w lokalu PTD z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, 
wrzesień. Prowadzony był  dyżur telefoniczny, kontakty bezpośrednie oraz mailowe.
Prowadzona była grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją. W której udział wzięło 5 rodziców.
5. Patronowanie Konkursom dla uczniów z dysleksją: 
- „I ty możesz zostać Andersenem” IX edycja
- Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Dyslektyku – porusz umysł” 
- Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Wiem, umiem, potrafię” 
- Międzyszkolny Konkurs Integracyjny „Spotkajmy się”
6. Na stronie internetowej Towarzystwa www.ptd-lodz.com oraz na Facebooku zamieszczane są 
informacje dotyczące działalności Oddziału, artykuły autorstwa naszych członków związane z tematyką 
dysleksji oraz recenzje polecanych publikacji.

Druk: MPiPS 3



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 16,546.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Akcja "Tydzień 
Świadomości dysleksji"
Szkolenia dla nauczycieli i 
innych profesjonalistów
Konsultacje dla rodziców, 
nauczycieli dzieci 
dyslektycznych i osób 
dorosłych z dysleksją
Akcja "Czytamy razem"
Wspieranie inicjatyw na 
rzecz uczniów z dysleksji -
konkursów, publikacji 
działań w szkołach i 
poradniach psychologiczno-
pedagogicznych.
Wymiana doświadczeń 
nauczycieli i innych 
profesjonalistów

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci i młodzieży z 
dysleksją
Szkolenia dla nauczycieli i 
innych profesjonalistów

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13,125.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3,421.96 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3,021.90 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 2,051.90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,051.90 zł

4.3. 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 kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

423.22 zł

12,020.00 zł

0.00 zł

4,577.57 zł

1,490.93 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: 

1 zakup materiałow na zajęcia 180.22 zł

2 Usługi transportowe związane z organizacją Tygodnia Świadomosci Dysleksji 577.12 zł

3 Koszty prowadzenia strony internetowej 73.80 zł

4 częsciowe pokrycie kosztów czynszu za lokal 1,220.76 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 400.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

18,511.72 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 18,511.72 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-1,964.76 zł

0.00 zł

195.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

500.00 zł

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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)

0.0 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)

0.0 etatów

9.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

23.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

90.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7,250.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7,250.00 zł

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

67.13 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,000.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

organizacji

Danuta Gmosińska -
wiceprzewodnicząca 

3.06.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 7


