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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-16

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

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 Balcerska sekretarz TAK

Katarzyna Zatorska 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

Katarzyna Banach członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Dębowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Franciszkowska członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

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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1. Opis działalności pożytku publicznego

Najważniejsze działania podjęte w roku 2019
1. Obchody XVII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
W dniach 21 – 25 października 2019 r r.  obchodziliśmy Tydzień Dysleksji po raz siedemnasty pod hasłem 
„DYSLEKSJA- ZASOBY, ZDOLNOŚCI, TALENTY”. 
Honorowy Patronat nad imprezą  sprawowała Prezydent Miasta Łodzi. W tym roku pochyliliśmy  się nad 
problematyką dysleksji na różnych etapach życia, poczynając od ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym, poprzez 
etap edukacji szkolnej, a kończąc na dorosłości.  Celem akcji jest pogłębianie świadomości społecznej w obszarze 
specyficznych trudności w uczeniu się, uwrażliwianie rodziców, nauczycieli na ten problem, zarówno w obszarze 
rozpoznawania, jak i wspierania dzieci i młodzieży z tym problemem. 
Naszemu Oddziałowi 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 36 stron.

W ramach wydarzeń ogólnołódzkich odbyły się następujące działania: Konferencja dla nauczycieli, specjalistów i 
rodziców połączona z obchodami 25 - lecia Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji pt. „W 
towarzystwie dysleksji przez życie” w  Klubie  Nauczyciela w Łodzi w dniu 23.10.2019 r. W Konferencji wzięło udział 
80 uczestników. Gościem honorowym była prof. Marta Bogdanowicz. Na Konferencji podsumowano 25 lat 
działalności Łódzkiego, złożono podziękowania dla przewodniczącej Dr Teresy Wejner-Jaworskiej, która była 
inicjatorką powstania  Oddziału PTD i do tej pory nieprzerwanie sprawuję funkcję Przewodniczącej. Podziękowano 
również innym aktywnie działającym osobom. W części merytorycznej wśród wystąpień znalazły się:
• wykład prof. M. Bogdanowicz nt Faktów i mitów związanych z dysleksją,
• wystąpienie „Zanim dziecko pozna litery- symptomy ryzyka dysleksji u małych dzieci” – Violety Woźniak , pedagoga 
-terapeuty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi,
• wystąpienie: „Wzmacnianie dobrostanu psychicznego dzieci z dysleksją – zaprezentowała Maria Foryś – 
doktorantka IP UJ, pedagog, psycholog i neurologopeda w PPP nr 4 w Krakowie 
W drugiej części Konferencji odbył się panel z udziałem 4 dorosłych osób z dysleksją. Panel poprowadziła dr Teresa 
Wejner-Jaworska.
W dniu 24 .10 odbyła się – Giełda talentów Uczniów z Dysleksją w Klubie Nauczyciela w Łodzi. W Giełdzie wzięło 
udział 15 uczestników. Zaprezentowano rozmaite talenty – muzyczne, naukowe, sportowe, aktorskie, recytatorskie, 
iluzjonistyczne, plastyczne, fotograficzne, literackie. 
W dniu 25.10.2019 miał miejsce Finał Konkursu literackiego dla uczniów z dysleksją „I ty możesz zostać 
Andersenem” w  Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi. Inicjatorką i organizatorką Konkursu od 15 lat jest p. Anna 
Jędrych – polonistka SP 110.
W dniach 21-23.10.2019 –prowadzono przesiewowe badania wzroku  w Ośrodku Korekcji Wzroku w Łodzi ul. 
Próchnika 1. Z bezpłatnych badań skorzystało 24 dzieci.
W dniach 21.10-25.11.2019 w łódzkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, szkołach i 
innych placówkach miały miejsce wielorakie 
W obchody Tygodnia włączyło się 8 łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistyczne, 
poradnia z Ozorkowa, Instytut Działań Twórczych INERO, 16 szkół podstawowych, 1 szkoła średnia. 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. 

3. 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 wspieraniu nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 
oraz rodziców w zakresie udzielania pomocy uczniom z dysleksją.
W ramach form nieodpłatnych odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne o następującej tematyce:
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem - dr Teresa Wejner Jaworska i Danuta 
Gmosińska / 30.01.2019 / - 7 osób
• Negocjacje -  narzędzie przydatne w pracy nauczyciela – Maria Maciaś - /20.03.2019 r/ - 8 osób.
• Gamifikacja sposobem na motywowanie uczniów  w edukacji i terapii – Danuta Gmosińska /22.05.2019/ - 14 osób.
• „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją” – dr Teresa Wejner Jaworska / 25.09.2019 /- 16 osób.

4. Spotkania członków Łódzkiego Oddziału PTD /poza spotkaniami szkoleniowymi
• Walne Zebranie członków w dniu 22 maja 2019r. 
• Przygotowania do XVII Europejskiego Tygodnia Dysleksji – 25.09.2019 r.
• Podsumowanie XVII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji – 20.11.2019
• Spotkanie świąteczne- 18.12.2019 r.

4. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

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

Zajęcia siedzibie PTD w XXIII LO. W zajęciach uczestniczyło tylko 2 uczniów ze szkoły podstawowej. 
W ramach pomocy dla osób z dysleksją odbywały się konsultacje dla uczniów licealnych z problemami specyficznych 
trudności edukacyjnych. 

5.Program  „Czytamy razem” 
To już kolejny rok trwania programu, który polega on na wspólnym, systematycznym i interaktywnym czytaniu z 
dzieckiem szkoły podstawowej( klas I-III). 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 
średnich,  którzy po przeszkoleniu pracują z dziećmi ze szkół podstawowych, spotykając się z nimi regularnie w celu 
doskonalenia umiejętności czytania, pokonując swoje trudności , obawy i niechęć do czytania.  
W roku 2019  od stycznia do czerwca  w programie zaangażowanych było łącznie 14 wolontariuszy – uczniów liceów 
ogólnokształcących / XXV, XXXI, / spotykających się z 13 dzieci z dysleksją ze szkół podstawowych. Koordynatorem 
programu jest Joanna Kocot – pedagog PPP nr 5. Z uwagi na ograniczenia związane z RODO liczba wolontariuszy 
spadała, a od roku szkolnego 2019/20 szkoły nie podjęły współpracy. 

6. Działanie Międzyporadnianej Sieci współpracy i samokształcenia pracowników łódzkich poradni psychologiczno-
pedagogicznych, wymiana doświadczeń, inspirowanie do wspólnych przedsięwzięć, podnoszenie kompetencji 
pracowników pp-p w zakresie diagnozy i terapii, współpraca ze środowiskiem.  W roku 2019 odbyło się 5 spotkań 
specjalistów. 
Podjęto następujące tematy:
• Diagnoza funkcjonalna oraz prezentacja publikacji ORE przydatnych dla Poradni p-p –Romana Cybulska -wizytator 
KO
• Wsparcie szkół w tworzeniu IPET-ów – Barbara Łaska- dyr. PPP 5
• Działanie Punktu Diagnozy i Terapii FASD – Agnieszka Gaj – koordynator punktu
• Badania ortoptyczne u dzieci- podsumowanie współpracy Osrodka Korekcji Wzroku i poradni – Magdalena 
Zarebska – Lindner – ortoptystka
• Jak pracować z emocjami?- Ewa Reimschussel- psycholog PPP1

7.  Konsultacje dla rodziców oraz dorosłych osób z dysleksją
Konsultacje dla rodziców były realizowane w lokalu PTD oraz telefonicznie, przez aplikację Messenger oraz mailowo. 
W okresie pandemii Covid-19 prowadzone były  konsultacje telefoniczne oraz mailowe.

8. Patronowanie Konkursom dla uczniów z dysleksją: 
- „I ty możesz zostać Andersenem” XV edycja
- Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Dyslektyku – porusz umysł” XI edycja –SP 24

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.

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

5000

45
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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

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 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

XVII Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
W dniach 21 – 25 października 2019 r.  pod hasłem 
„DYSLEKSJA- ZASOBY, ZDOLNOSCI, TALENTY”. 
W ramach wydarzeń ogólnołódzkich odbyły się 
następujące działania:
- Konferencja dla nauczycieli, specjalistów i rodziców 
połączona z obchodami 25 - lecia Łódzkiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji pt. „W towarzystwie 
dysleksji przez życie” w  Klubie  Nauczyciela w Łodzi w 
dniu 23.10.2019 r. W Konferencji wzięło udział 80 
uczestników. Gościem honorowym była prof. Marta 
Bogdanowicz. Na Konferencji podsumowano 25 lat 
działalności Łódzkiego,
-Finał Konkursu literackiego dla uczniów z dysleksją „I ty 
możesz zostać Andersenem” w  Szkole Podstawowej nr 
110 
-Badania wzroku
- liczne działania w poradniachpsychologiczno-
pedagogicznych, szkołach i placówkach

357,50 zł

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

Giełda Talentów Uczniów z Dysleksją dzięki gościnności 
Klubu Nauczyciela mogła odbyć się w pięknych 
secesyjnych wnętrzach willi Kindermana.  W dniu 
24.10.2019 r. w Giełdzie wzięło udział 15 uczestników. 
Zaprezentowano rozmaite talenty – muzyczne, 
naukowe, sportowe, aktorskie, recytatorskie, 
iluzjonistyczne, plastyczne, fotograficzne, literackie. 
Giełda nie miała charakteru konkursowego. wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 
pozyskane od sponsorów. Podczas Giełdy promowano 
markę Województwa łódzkiego "Promuje Łódzkie".

33,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

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 wspieraniu 
nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz rodziców w zakresie udzielania 
pomocy uczniom z dysleksją.
W ramach form nieodpłatnych odbyły się spotkania 
szkoleniowo-informacyjne o następującej tematyce:
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem - dr Teresa Wejner Jaworska i 
Danuta Gmosińska / 30.01.2019 / - 7 osób
• Negocjacje -  narzędzie przydatne w pracy nauczyciela 
– Maria Maciaś - /20.03.2019 r/ - 8 osób.
• Gamifikacja sposobem na motywowanie uczniów  w 
edukacji i terapii – Danuta Gmosińska /22.05.2019/ - 14 
osób.
• „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją” – dr Teresa 
Wejner Jaworska / 25.09.2019 /- 16 osób.

340,00 zł

Druk: NIW-CRSO 4



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) 4 030,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 730,50 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) 300,16 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 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 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Promocja Województwa Łódzkiego jako partnera 
wydarzenia Giełdy Talentów Uczniów z Dysleksją.
Giełda Talentów Uczniów z Dysleksją dzięki 
gościnności Klubu Nauczyciela mogła odbyć się w 
pięknych secesyjnych wnętrzach willi Kindermana. 
W dniu 24.10.2019 r. w Giełdzie wzięło udział 15 
uczestników. Zaprezentowano rozmaite talenty – 
muzyczne, naukowe, sportowe, aktorskie, 
recytatorskie, iluzjonistyczne, plastyczne, 
fotograficzne, literackie. Giełda nie miała 
charakteru konkursowego. wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe pozyskane 
od sponsorów. Podczas Giełdy promowano markę 
Województwa łódzkiego "Promuje Łódzkie".

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 730,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 730,50 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. 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)

1 225,96 zł

2 000,87 zł

0,00 zł

826,32 zł

52,90 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.

1 Obchody XVII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
W dniach 21 – 25 października 2019 r r.  obchodziliśmy Tydzień Dysleksji po raz siedemnasty pod 
hasłem „DYSLEKSJA- ZASOBY, ZDOLNOŚCI, TALENTY”.

730,50 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 106,05 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -75,39 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
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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

0 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

45 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)

14 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 zł

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

0,00 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

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

2020-10-16

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