
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-01

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.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-06-26

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

Anna Pankiewicz sekretarz TAK

Wioleta Karbiak skarbnik TAK

Anna Jędrych 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

Dorota Franciszkowska członek komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Pyczak członek komisji 
Rewizyjnej

TAK

Hanna Karska-Buczek 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
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

Najważniejsze działania podjęte w roku 2021
l , Obchody XIX Europejskiego Tygodnia Swiadomości Dysleksji
W dniach 4-10 października 2021 r. obchodziliśmy Tydzień Dysleksji po raz dziewiętnasty pod hasłem „JESTEŚMY 
RÓZNI-JESTEŚMY RAZEM”. Celem akcji jest pogłębianie świadomości społecznej w obszarze specyficznych 
trudności w uczeniu się, uwrazliwianie rodziców, nauczycieli na ten problem, zarówno w obszarze rozpoznawania, 
jak i wspierania dzieci i młodzieży z tym problemem.
Naszemu Oddziałowi, pomimo trudnego czasu pandemii, po raz kolejny udało się zaktywizować i zintegrować 
środowisko łódzkich pedagogów związanych z pomocą dziecku z dysleksją. Przygotowano bogatą ofertę konsultacji, 
spotkań i warsztatów. Program Tygodnia liczył 38 stron.
W dniu 4 października 2021 odbyło się w Klubie Nauczyciela Spotkanie „Dysleksja z pasją”  na którym młode osoby 
z dysleksją opowiedziały o swoich wyjątkowych pasjach,  zainteresowaniach oraz o doświadczeniach związanych z 
dysleksją.
W ciągu całego Tygodnia w łódzkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, szkołach i 
innych placówkach miały miejsce wielorakie działania.
W obchody Tygodnia włączyło się 5 łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistyczne, 
poradnia z Ozorkowa i z Warty, 17 szkół podstawowych, 2 szkoły średnie. Odbyło się wiele spotkań warsztatowych 
dla rodziców, uczniów i nauczycieli w szkołach i poradniach. Proponowano treningi, warsztaty, badania przesiewowe, 
zajęcia otwarte, konsultacje, gry edukacyjne, gry terenowe, kreatywne lekcje, prelekcje, konsultacje, prezentacje 
pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, konkursy, wspólne  czytanie, wystawy, przestawienia teatralne. 
Rodzice mieli możliwość skorzystania z konsultacji fachowców w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Część 
działań, zwłaszcza tych kierowanych do rodziców i nauczycieli była proponowana w formie on line lub poprzez 
udostępnianie materiałów na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Program dostępny jest w 
zakładce Archiwum na stronie www.ptd-lodz.pl 
3. Szkolenia dla profesjonalistów — nauczycieli, pedagogów i psychologów:
Czas pandemii w istotny sposób ograniczył działania szkoleniowe. 
W ramach form odpłatnych zrealizowano szkolenie dla nauczycieli przedszkoli — Zastosowanie
Metody Dobrego Startu w przedszkolu - prow. dr hab. Teresa Wejner-Jaworska
4. Spotkania członków Łódzkiego Oddziału PTI) /poza spotkaniami szkoleniowymi o Spotkanie zaplanowane na 24 
listopada 2021 nie odbyło się z powodu zamknięcia Klubu Nauczyciela (Covid- 19)
• Walne Zebranie— 16 czerwca 2021r— wybory Zarządu. W skład Zarządu weszły: 
• dr hab. TeresaWejner-Jaworska- przewodnicząca
• Danuta Gmosińska- wiceprzewodnicząca
• Anna Balcerska —sekretarz
• Anna Jędrych — członek
• Wioleta Karbiak- skarbnik
5. Czynny udział w jubileuszowej e-Konferencji z okazji 30-lecia PTI) W DNIU 9.10.2021 r.— wystąpienia dr hab. 
Teresa Wejner-Jaworska, Danuty Gmosińskiej i Anny Jędrych.
Na konferencji dr hab. Teresa Wejner-Jaworska została uhonorowana Nagrodą Naukową PTI) za wkład naukowy w 
džiedzinie dysleksji, a Joanna Wójcicka otrzymała tytuł honorowego Członka PTI).
6. Działanie Międzyporadnianej Sieci współpracy i samokształcenia pracowników łódzkich poradni psychologiczno-
pedagogicznych i specjalistycznych zostało zawieszone.
7. Konsultacje dla rodziców oraz dorosłych osób z dysleksją
Konsultacje dla rodziców były realizowane w formie zdalnej - telefonicznie, przez aplikację Messenger oraz mailowo
8. Patronowanie Konkursom dla uczniów z dysleksją:
 ,I ty możesz zostać Andersenem” XVI edycja
- My Small Victory- konkurs z języka angielskiego dla uczniów z dysleksją.
9. Na stronie internetowej Towarzystwa www.ptd-lodz.com oraz na Facebooku zamieszczane są informacje 
dotyczące działalności Oddziału oraz posty o tematyce specyficznych trudności w uczeniu się.
Informacje na temat Tygodnia Swiadomości Dysleksji znalazły się w TVP 3

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Spotkanie „Dysleksja z pasją” w ramach europejskiego 
tygodnia Świadomości Dysleksji  na którym młode osoby 
z dysleksją opowiedziały o swoich wyjątkowych pasjach,  
zainteresowaniach oraz o doświadczeniach związanych z 
dysleksją. Był to uczeń szkoły podstawowej, który 
fascynuje się starymi sprzętami i technologiami. Nie 
tylko zaprezentował część swoich zbiorów (sprzęty 
sprawne, działające), ale  dał również  interesujący 
wykład na temat ewolucji i rozwoju technologii 
związanych z nagrywaniem dźwięku i obrazu. 
Kolejny uczestnik –uczeń I LO – to osoba wielu pasji. 
Opowiedział nam o swoich doświadczeniach związanych 
z harcerstwem, żeglarstwem, szermierką, wspinaczką 
górską. Podzielił się wrażeniami z dalekich podróży po 
świecie.  Trzecia z występujących osób to obecnie 
graficzka, absolwentka architektury, poetka, a kiedyś 
laureatka Konkursu Literackiego dla uczniów z dysleksją 
„I Ty możesz zostać Andersenem”.  Podzieliła się swoją 
poezją z debiutanckiego tomiku, w której z wielką 
empatią i wrażliwością odnosi się do osób bezdomnych

0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Konsultacje dla rodziców oraz dorosłych osób z dysleksją
Konsultacje dla rodziców z uwagi na pandemię,  były 
realizowane w formie zdalnej - telefonicznie, przez 
aplikację Messenger oraz mailowo. Problemy z jakimi 
zgłaszały się osoby dotyczyły najczęściej trudności dzieci 
z dysleksja podczas nauki zdalnej, w tym brak 
dostosowań ze strony szkoły, trudności z planowaniem 
czasu, nadmierne obciążenie dzieci i rodziców ilością 
pracy w domu nad lekcjami. rodzice również poszukiwali 
porad w sprawie wspierania dzieci z dysleksji w nauce 
czytania i pisania.

0,00 zł

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

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

30
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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 zysków i strat) 2 930,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 720,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 210,40 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli 
przedszkoli na temat "Zastosowanie Metody 
Dobrego Startu w przedszkolu - prowadzenie dr 
hab. Teresa Wejner-Jaworska. W szkoleniu 
wykorzystano autorskie opracowania ćwiczeń u 
dzieci funkcji słuchowych, wzrokowych i 
ruchowych oraz ich integracji. szkolenie miało 
charakter warsztatowy z pełnym zaangażowaniem 
uczestników. Prezentowana metoda znakomicie 
służy dzieciom z ryzyka dysleksji oraz w sposób 
zabawowy i przyjazny dziecku tworzy fundament 
do nauki czytania i pisania.

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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)

198,08 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

830,67 zł

0,00 zł

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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 028,75 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -98,35 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 - dodatkowo podać 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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

30 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 
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)

0 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 000,00 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 
(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 pracowników)

166,66 zł
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3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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

Z powodów trudności technicznych w zamieszczeniu sprawozdania opp za 2020 r. stowarzyszenie nie korzystało z 
wpłat 1% podatku

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Teresa Wejner-Jaworska
Danuta Gmosińska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-01

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