
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. BRATYSŁAWSKA Nr domu 6A Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 94-035 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 535877779

Nr faksu E-mail sloniklodz@gmail.com Strona www www.parkinsonowcy.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-04-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10030990600000 6. Numer KRS 0000273267

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

Andrzej Klewin prezes TAK

Jacek Norbert wiceprezes TAK

Marian Adamiak skarbnik TAK

Krzysztof Tymecki sekretarz 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 Brodalko przewodnicząca TAK

Cecylia Pikulińska członek TAK

Henryk Wawrzyniak członek TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. cotygodniowe spotkania integracyjne.
Na spotkaniach: wymiana doświadczeń, zapoznawanie się z nowymi  nowościami medycznymi w 
zakresie choroby Parkinsona, spotkania z lekarzami, z senatorami Ziemi Łódzkiej, 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

2. organizowanie rehabilitacji ruchowej grupowej i indywidualnej
3. organizowanie rehabilitacji logopedycznej grupowej i indywidualnej
4. realizacja zadań publicznych dla osób niepełnosprawnych przy współpracy z Urzędem Miasta, 
Urzędem Wojewódzkim i PFRON. Realizowaliśmy dwie dotacje. Program "Sposoby na choroby"Zajęcia z 
rehabilitacji ruchowej i terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych z chorobą Parkinsona, miały na 
celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe zadania:
-profilaktyka wczesnego upośledzenia sprawności
-utrzymywanie możliwości największej sprawności fizycznej
-utrzymywanie jak najdłużej zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
-pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków związanych z chorobą
-polepszenie procesu w porozumiewaniu się z otoczeniem
Cele te zostały zrealizowane w blokach tematycznych:
1. Rehabilitacja ruchowa
2. Terapia logopedyczna
Zajęcia były prowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” w Łodzi przy ul, Kopernika 
55a i logopedę specjalizujących się w problemach chorych na chorobę Parkinsona, współpracujących ze 
stowarzyszeniem, co zapewniło wysoki poziom i stosowanie nowatorskich metod oraz pozwala 
planować kontynuacje działań w przyszłości zapewniając trwałość projektu. Wysokie kwalifikacje kadry 
Ośrodka  i logopedy gwarantują  prawidłową realizację zadania. Planowane według tego projektu 
działania charakteryzowały się dużą przydatnością z punktu widzenia adresatów zwłaszcza w aspekcie 
społecznym. 
Uczestnicy zadania to osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, 
dotknięte chorobą Parkinsona, zamieszkujące powiaty: łódzki, pabianicki i zgierski w województwie 
łódzkim. Zadaniem objęto 30 osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Druga dotacja to "Twórczość w chorobie Parkinsona"
Promocja działalności artystycznej członków naszego stowarzyszenia jest konieczna, dlatego iż 
działalność ta przyciąga osoby chore do naszego stowarzyszenia, przez co możemy sobie wzajemnie 
pomagać.
Wieczory z poezją i sztuką cieszą się wśród chorych dużą sympatią i powodzeniem i mają wymiar 
integracyjny. Ich celem jest  polepszenie jakości życia chorych zwłaszcza w aspekcie psychicznym. 
Integracja jest niezbędna do zachowania przez pacjenta zdolności do normalnego funkcjonowania w 
społeczeństwie. Dla twórców amatorów prezentacja ich dorobku może przyczynić się do przywracania 
wiary w siebie i własną wartość. Często przewlekła i ciężka choroba, jaką jest choroba Parkinsona, 
wiąże się ze stanami depresyjnymi, spadkiem motywacji i aktywności środowiskowej. Proponowana 
aktywność może pomóc uczestnikom poradzić sobie z trudnymi emocjami i zwiększyć aktywność 
chorych w kręgu rodzinnym i towarzyskim.
Wystawa, wieczorek poetycki i publikacja  wierszy zmotywują naszych kolegów do aktywności co 
będzie miało wpływ na stan zdrowia zarówno twórców jak i odbiorców.
Wystawa i wieczorek przyczynią się do integracji chorych. Wydana przez nas książka  zawierać będzie 
prace Jacka Norberta, Doroty Brodalko, Jurka Zdrady, jednocześnie spełniać będzie role informatora o 
naszym stowarzyszeniu. . Tomik ilustrowany będzie zdjęciami obrazów naszych twórców i ich grafiką. 
Wydana publikacja będzie upowszechniana poprzez spotkania promujące książkę. O takiej potrzebie 
świadczą: frekwencja na organizowanych dotychczas spotkaniach.
          Nasza koleżanka Dorotka Brodalko pierwsze swoje kroki stawiała pod kierunkiem znanej na całym 
świecie malarki Jadwigi Szmidt w plenerze zorganizowanym w Dźwirzynie w trakcie turnusu 
rehabilitacyjnego. Tam odbył się pierwszy pokaz jej prac (pejzaże, martwa natura czy artystyczne wizje 
– gra kolorów)  i spotkał się ze szczerym uznaniem ze strony uczestników turnusu, wczasowiczów i 
pracowników „Rybitwy”, no i oczywiście jej promotorki Jadwigi Szmidt.
          Kolega Jerzy Zdrada -  zapalony fotograf, filmowiec, któremu nie umknął żaden szczegół z naszego 
codziennego życia na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku „Dobry brat” w Osieku /k Skórcza, 
zorganizowanej w Czechach parkinsoniadzie, a także innych uroczystych spotkaniach naszego 
stowarzyszenia. Takich jak wycieczki czy ogniska. Zarówno filmy, jak i fotografie stanowią przepiękną 
kronikę życia stowarzyszenia. 
          Kolega Jacek Norbert jest autorem limeryków (rymowane, anegdoty), w kpiarski sposób opisuje w 
nich nas i naszą rzeczywistość. W latach 2015 i 2016 z własnych środków wydał dwa tomiki swych 
utworów, które cieszyły się dużym powodzeniem, zorganizował też dwa wieczorki autorskie
 Uczestnictwo  chorych w naszym przedsięwzięciu przyczyni się do poprawy jakości życia tych osób, 
spotkanie znajomych, przyjaciół pozytywnie wpłynie na samopoczucie chorych i zmotywuje ich do 
uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie.

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)

200

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

5. współpraca z Ośrodkiem Kultury "Karolew" - wieczorki taneczne, poetyckie, z humorem. Wystawy 
plastyczne. 
6. Organizowanie spotkań kulturalnych.       / spotkania poetyckie, prezentacje filmów i prac 
artystycznych/
7. Organizowanie wyjazdów, wycieczek i spacerów z kijkami.
8. Promocja twórczości członków przez wystawy, wieczorki poetyckie itp.
9. spotkania z lekarzami, udział w debatach sejmowych, telewizyjnych itp.
10. Wiceprezes Jacek Norbert od trzech lat organizuje turnusy rehabilitacyjne w Osieku koło Skórcza w 
Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym "Dobry Brat". Są to turnusy organizowane w czerwcu każdego 
roku. Uczestnikami są osoby chore na Parkinsona sami lub z opieką.  Grupa składa się z około 40 osób. 
Uczestniczymy w trzech do czterech zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych dziennie. Jest to: 
laseroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, krioterapia miejscowa,inhalacje, światłolecznictwo, 
elektrolecznictwo, hydroterapia, masaże,aquavibron,kinezyterapia. Fundacja "Żyć z chorobą 
Parkinsona" zapewnia nam pobyt i zajęcia z logopedą. Uczestniczymy w godzinnych zajęciach 
l,ogopedycznych. Są też zajęcia indywidualne. Są też dodatkowe atrakcje: wieczorki taneczne z muzyką 
na żywo,turnieje karaoke, ogniska z pieczeniem kiełbasek czy też wieczorki z humorem lub poezją. 
Organizowany jest Dzień Kociewski z regionalną kuchnią i kapelą ludową na żywo. Organizowane są 
piesze lub rowerowe wycieczki po okolicy. Ośrodek ma plażę i kąpielisko, a także wypożyczalnię sprzętu 
pływackiego z przystanią przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
11. Organizujemy poczęstunki  Wielkanocne i Wigilijne.
12. Z okazji Dnia Osób chorych na Parkinsona uczestniczymy dnia 11 kwietnia we Mszy Świętej.
13. Gościmy chór "Canto"
14. Pomagamy w rozliczeniu PIT, wypełnianiu dokumentów do Zus, Mops, i  inne.
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rehabilitacja ruchowa 
grupowa i indywidualna 
oraz rehabilitacja 
logopedyczna grupowa i 
indywidualna
cotygodniowe spotkania 
integracyjne,
realizacja zadań 
publicznych dla osób 
niepełnosprawnych przy 
współpracy Urzędu Miasta, 
Urzędu Wojewódzkiego i 
PFRON,
promowanie twórczości 
artystycznej osób 
niepełnosprawnych 
dotkniętych chorobą 
Parkinsona poprzez 
organizację wystaw 
malarstwa, zdjęć oraz 
wieczorków poezji. Dla 
twórców amatorów 
prezentacja ich dorobku 
przyczynia się do 
przywracania wiary w siebie 
i poczucia własnej wartości 
bardzo ważnej dla osób 
chorych.

ochrona i promocja zdrowia wyjazdy, wycieczki oraz 
spacery, itp.
Corocznie w czerwcu 
organizowane są wyjazdy 
rehabilitacyjno-integracyjne 
do Ośrodka 
Rehabilitacyjnego "Dobry 
brat" w Osieku. Każdy chory 
ma zapewnione zabiegi 
rehabilitacyjne oraz zajęcia 
logopedyczne i możliwość 
uczestnictwa w różnych 
dodatkowych imprezach 
organizowanych przez 
Ośrodek na przykład Dzień 
Kociewski z regionalną 
kuchnią, strojami, kapelą 
ludową.
Ośrodek posiada również 
bezpłatną wypożyczalnię 
kajaków i rowerów 
wodnych z przystanią 
dostosowaną dla osób 
niepełnosprawnych.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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 wyników/zysków i strat) 37,910.42 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37,909.80 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) 0.62 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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)

41,048.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.74 zł

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

41,049.30 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 41,049.30 zł

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

-3,138.88 zł

Druk: MPiPS 5
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 11,445.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 10,353.04 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

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: 

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 Organizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej 6,940.82 zł

2 Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych 3,412.22 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

70.00 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)

1.00 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5,240.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5,240.00 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

0.00 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

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

Druk: MPiPS 7



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

organizacji

Andrzej Klewin
Jacek Norbert
06.07.2017r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta 1

2017-07-06

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

Druk: MPiPS 8


