
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2019-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica SENIORA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-311 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 17-857-93-50

Nr faksu E-mail pspozca@poczta.onet.pl Strona www www.alzheimer.rzeszow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-02-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69067366400000 6. Numer KRS 0000137328

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

Zygmunt Wierzyński Przewodniczący Zarządu TAK

Barbara Stafiej Wiceprzewodnicząca 
Zarządu

TAK

Beata Goniszewska Sekretarz Zarządu TAK

Krystyna Bułatek Skarbnik TAK

Urszula Mierzwa Członek Zarządu 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

Maria Woźny Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Gliniany Członek Komisjii 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Sowa-Koziej Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
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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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Poprawa kondycji zdrowotnej i organizacyjnej rodzin dotkniętych chorobą (poradnictwo indywidualne, prowadzenie 
grupy wsparcia zarówno stacjonarnej, jak i podczas wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, organizowanie takich 
wyjazdów, wolontariat, podnoszenie świadomości społecznej o chorobie Alzheimera oraz znaczeniu badań 
profilaktycznych i sposobach leczenia, poprzez kontynuowanie lokalnej kampanii świadomościowo-edukacyjnej i 
rzecznictwa, dostarczanie informacji na temat działań ograniczających wykluczenie społeczne osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dostęp do tego rodzaju informacji. Powyższe cele realizowane były w 
ramach zadania „Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz 
nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy” dotowanego ze środków Urzędu 
Miasta Rzeszowa. Realizacja tego zadania dała możliwość oderwania się opiekunom od codzienności i szansę 
odpoczynku, ale też i możliwość poznania nowych osób z podobnymi problemami, wspólne pomysły na radzenie 
sobie z trudnymi sytuacjami - to wiele emocji razem doświadczonych. Uczestniczyli w XX Ogólnopolskim Zjeździe 
Organizacji Alzheimerowskich połączonym z konferencją naukową Zdrowie publiczne - problemy osób wieku 
podeszłego i ich rodzin. Zjazd odbył się w Zielonej Górze. Był okazją do wymiany doświadczeń, przedyskutowania 
wielu problemów, szukania pomysłów i wzorców na dalsze działanie. Budził również refleksję o znikomej sile 
„przebicia” Organizacji Alzheimerowskich, jak też braku możliwości realizacji wielu pomysłów z różnych powodów 
(braku środków, ale i chętnych do działania).
W ramach poszukiwania, na skalę kraju, rozwiązań na występujący brak instytucjonalnego wsparcia wobec 
wykluczonej grupy społecznej jaką są opiekunowie i osoby od nich zależne, od IV 2017 do XII 2018 roku w ramach 
„Generatora Innowacji Sieci Wsparcia”  został opracowany i zrealizowany we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw 
Twórczych Ę projekt pod nazwą Klub Świadomego Opiekuna. Opracowane zostało innowacyjne rozwiązanie, mające 
na celu inkubowanie innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. 
W naszym przypadku dotyczyło uwolnienia czasu opiekunów osób chorych. Realizowane zadanie zakładało 
przetestowanie opracowanego kompleksowego modelu form opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób chorych na 
choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Może on służyć jako modelowe rozwiązanie również dla ośrodków 
pomocy społecznej. Projekt był finansowany ze środków POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 w ramach Działania IV.1 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Z uczestnikami działania utrzymujemy dalszy kontakt, 
włączając ich w stałe formy wsparcia naszej organizacji, w tym grupy wsparcia dla opiekunów oraz wyjazdy 
integracyjno–rehabilitacyjno–rekreacyjne dla opiekunów i chorych. Dzięki realizacji modelu opieki wytchnieniowej 
nasze stowarzyszenie przygotowując grupę wolontariuszy 50+, wyszkoliło 8 osób, które po uzyskaniu doświadczenia 
w pracy z opiekunami i chorymi stanowi bazę wspierającą opiekunów na co dzień, czyli również po zakończeniu 
innowacyjnych działań. Na potrzeby tego innowacyjnego projektu wyszkolono osobę, która pełniła rolę terapeuty 
zajęciowego. W toku projektu zdobyła ona 4-ro miesięczne doświadczenie w pracy z chorymi i obecnie wspiera 
stowarzyszenie w realizacji działań podczas wyjazdów integracyjno–rehabilitacyjno–rekreacyjnych oraz bieżącej 
działalności.
W ramach działalności rzeczniczej na rzecz chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów uczestniczyliśmy w 
spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia dotyczącym problemów choroby Alzheimera, gdzie rozmawiano m. innymi o braku 
projektów dedykowanych chorym, postulowano stworzenie warunków do wczesnej diagnozy oraz powołanie komisji 
roboczej, która zajęłaby się oceną możliwości wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.
Prowadzenie strony internetowej z bieżącymi informacjami, dotyczącymi działań Stowarzyszenia.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

56

0
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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

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

1. Informacja o przychodach organizacji

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

Nie dotyczy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja pomocy medycznej i psychologicznej
dla opiekunów, organizacja grup wsparcia dla
opiekunów, organizacja wyjazdów rehabilitacyjno -
terapeutycznych dla chorych i opiekunów,
organizacja wolontariatu wspomagającego  opiekunów 
zarówno w opiece domowej jak i
podczas wyjazdów terapeutycznych. Również 
organizacja szkoleń i konferencji z zakresu opieki
nad chorymi dla opiekunów oraz personelu medycznego 
z ośrodków opieki krótko- i długoterminowej, 
organizacja spotkań  integracyjnych dla opiekunów,  
organizacja akcji popularyzujących wiedzę o chorobie 
Alzheimera.

3 826,95 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 
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 46 518,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45 422,47 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 096,00 zł

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

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 8 919,35 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 826,95 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)

42 534,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 140,85 zł

160,00 zł

1 poradnictwo indywidualne, organizacja wyjazdu rehabilitacyjno-terapeutycznego, materiały do 
terapii zajęciowej

3 789,43 zł

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 44 835,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 683,47 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.

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

8 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

35 osób fizycznych

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

44 377,62 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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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)

10 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 24 716,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 716,00 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)

257,46 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

6 000,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zygmunt Wierzyński, Krystyna 
Bułatek Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-27
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