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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica 1 SIERPNIA Nr domu 36 B Nr lokalu 52

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-134 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 602656637

Nr faksu E-mail listy@padaczka.pl Strona www www.padaczka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-10-08

2005-04-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01673599900000 6. Numer KRS 0000173200

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

Iwona Sierant Prezes Zarządu TAK

Krystyna Kałuża Wiceprezes Zarządu TAK

Jolanta Kula Członek Zarządu TAK

Agnieszka Jarosławska 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

Katarzyna Gajda Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jarosław Chudzicki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisław Ziemski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona i promocja 
zdrowia, a także rozpoznawanie potrzeb dzieci chorych na padaczkę i ich 
rodzin, ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy o etiologii padaczki, 
nowych sposobów leczenia i rehabilitacji; stworzenie platformy do 
wymiany doświadczeń oraz promowanie działań informacyjnych w 
różnych środowiskach i uwrażliwienie społeczeństwa, w tym również 
środowisk medycznych, na tę najczęstszą chorobę neurologiczną wieku 
dziecięcego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:
1.  Organizuje kongresy, zjazdy, sympozja i inne rodzaje spotkań 
środowiska.
2.  Podejmuje odpowiednie działania dydaktyczne i popularyzatorskie.
3.  Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną.
4.  Współpracuje z Publicznymi i Niepublicznymi Jednostkami Ochrony 
Zdrowia oraz Towarzystwami Naukowymi i Organizacjami 
Pozarządowymi.
5.  Finansuje i bierze czynny udział w tworzeniu Publicznych i 
Niepublicznych Jednostek Ochrony Zdrowia, zajmujących się 
kompleksowo chorymi na padaczkę.
6.  Organizuje i finansuje turnusy rehabilitacyjne oraz inne formy pomocy 
dla dzieci chorych na padaczkę.
7.  Organizuje i finansuje wypoczynek dzieci i młodzieży.
8.  Organizuje i prowadzi w ramach działalności odpłatnej placówki 
edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, w 
tym:
a) przedszkola, przedszkola integracyjne, przedszkola specjalne, ogniska 
przedszkolne
b) szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym 
integracyjne i specjalne)
c) świetlice, kluby, ogniska (w tym dla dzieci niepełnosprawnych)
d) placówki pobytu dziennego dla niepełnosprawnych, warsztaty terapii 
zajęciowej, grupy wsparcia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie organizuje wyjazdowe kolonie letnie dla dzieci chorych na padaczkę z udziałem dzieci zdrowych. W dniach 10-
22 sierpnia 2019 r. odbyły się integracyjne kolonie w ośrodku Waszeta na Mazurach. W koloniach wzięło udział 32 uczestników 
z całej Polski w wieku od 8 do 24 lat. Kadra składała się z kierownika kolonii – wolontariusza oraz 6 wychowawców, w tym 4 
pedagogów specjalnych. Głównym celem kolonii była nauka samodzielności, odpowiedzialności, współpracy oraz wypoczynek 
w zdrowym klimacie, w otoczeniu pięknej przyrody. Kolonie były prowadzone metodą harcerską, opartą na wychowywaniu, 
rozumianym jako rozwój w sferze intelektualnej, społecznej, fizycznej, duchowej. Program zakładał aktywizację uczestników, 
współdziałanie, rywalizację, twórczość, dostarczanie pozytywnych emocji. Stałe punkty programowe to między innymi: nauka 
prawidłowych relacji społecznych, zapobieganie agresji, gimnastyka i ruch na świeżym powietrzu, muzyka i taniec.

2. Turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci podczas wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych. Zajęcia są 
uzupełnieniem oferty rehabilitacyjnej, integrują grupę, a jednocześnie dają rodzicom czas wytchnieniowy W dniach: 1-14 i 15-
29 lipca dwie grupy wzięły udział w turnusach rehabilitacyjnych w Sarbinowie Morskim. Uczestniczyło w nich łącznie 38 osób. 
Na I turnusie dzieci miały zorganizowane zajęcia rytmiczne i wokalne. Na II turnusie dzieci korzystały z zajęć plastycznych oraz 
ruchowych prowadzonych metodą pedagogiki zabawy.

3. Działania dydaktyczne i popularyzatorskie.
Stowarzyszenie prowadzi spotkania dla rodziców ze specjalistami z różnych dziedzin w celu udzielania wsparcia psychicznego, 
łagodzenie stresu związanego z chorobą dziecka oraz poszerzania wiedzy dotyczącej leczenia, wychowania i kształcenia dziecka 
chorego na padaczkę. 
a) w lutym 2020 roku odbyły się dwudniowe warsztaty wspierające rodziców dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem 
prowadzone przez psychologa. Wzięło w nich udział 12 osób. 
b) w październiku i listopadzie rodzice uczestniczyli w warsztatach pod tytułem: Jak wspierać dziecko w sytuacjach dla niego 
trudnych i jak wspierać siebie? Wzięło w nich udział 16 osób. Warsztaty obejmowały cztery spotkania po cztery godziny każde, 
były przygotowane i prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego. 
c) stowarzyszenie udzielało porad z zakresu leczenia padaczki, edukacji dzieci oraz świadczeń udzielanych z tytułu 
niepełnosprawności poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Jest też prowadzona strona internetowa i facebook.
d) kontynuacja współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta. W ramach projektu „Łączy nas pacjent” odbywają się comiesięczne 
dyżury na infolinii RPP.

4. Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych
a) W maju zostały zorganizowane warsztaty plastyczne dla dzieci – członków stowarzyszenia. Warsztaty odbyły się w plenerze. 
Zajęcia prowadziła artystka z doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi.
b) we współpracy z klubokawiarnią „Pożyteczni” zostały zorganizowane dwie dyskoteki dla dorosłej młodzieży z 
niepełnosprawnościami.
c) w czerwcu i wrześniu odbyły się pikniki rodzinne w Parku Młocińskim. Było ognisko z kiełbaskami, gry sportowe, zabawy 
ruchowe.
d) w czerwcu grupa młodzieży ze Stowarzyszenie wzięła udział w XXIII Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na 
Targówku.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

100

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie przeprowadziło dwa cykle 
warsztatów psychologicznych dla rodziców. W 
dniach 9-10 lutego odbyły się dwudniowe 
warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem i 
zespołem Aspergera. Wzięło w nich udział 12 
osób. Warsztaty miały na celu przekazanie 
wiedzy dotyczącej wskazanych jednostek 
chorobowych oraz wskazanie sposobów 
radzenia sobie z dziećmi z w/w zespołami.
W dniach 12 i 26 października oraz 9 i 23 
listopada odbył się cykl warsztatów 
psychologicznych dla rodziców pod tytułem: Jak 
wspierać dziecko w sytuacjach dla niego 
trudnych i jak wspierać siebie? Wzięło w nich 
udział 16 osób. Warsztaty były przygotowane i 
prowadzone przez psychologa i pedagoga 
specjalnego.

85.59.B 2 650,70 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 125 466,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 104 466,87 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21 000,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie organizowało kolonie letnie 
dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami w terminie 10-22 
sierpnia w Ośrodku Waszeta na Mazurach. 
Kolonie miały charakter integracyjny, 
uczestniczyło w nich 32 osoby z całej Polski 
w wieku od 8 do 24 lat, w tym 27 osób 
niepełnosprawnych. Kadra składała się z 
siedmiu osób w tym dwóch opiekunów z 
ukończonym kursem wychowawców 
kolonijnych oraz czterech pedagogów 
specjalnych i kierownika kolonii - 
wolontariusza. Program kolonii zakładał 
między innymi: integrację społeczną dzieci 
zdrowych i chorych na padaczkę, 
aktywizację ruchową i naukę 
samodzielności.

79.12.Z 7 900,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W dniach 1-15 lipca oraz 16-30 lipca odbyły 
się turnusy rehabilitacyjne w Sarbinowie 
Morskim. Uczestniczyły w nich rodziny z 
dziećmi niepełnosprawnymi, łącznie 41 
osób. Pobyt na turnusach ma na celu 
rehabilitację w zależności od wskazań 
medycznych oraz integrację dzieci i 
rodziców. W ramach zajęć integracyjnych 
dzieci na I turnusie uczestniczyły w 
zorganizowanych przez stowarzyszenie 
zajęciach wokalnych i rytmicznych, a na II 
turnusie w zajęciach plastycznych oraz 
ruchowych prowadzonych metodą 
pedagogiki zabawy.

88.91.Z 5 050,00 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, 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
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,09 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 88 866,17 zł

2.4. Z innych źródeł 21 000,09 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 600,70 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie letnie zorganizowane w okresie: 10-22.08.2019 w 
miejscowości Waszeta na Mazurach dla 32 uczestników.

7 900,00 zł

2 Turnusy rehabilitacyjne w terminach 1-15.07.2019 i 16-30.07.2019 w Sarbinowie Morskim. 
Łącznie w turnusach uczestniczyło 41 osób

5 050,00 zł

3 Warsztaty psychologiczne dla rodziców - cztery spotkania w dniach: 12 i 26 października oraz 9 i 
23 listopada. Liczba uczestników - 16

2 650,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15 600,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

480,00 zł

46 933,17 zł

41 453,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 84 691,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -30 857,71 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 71 633,55 zł 15 600,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

19 775,84 zł 0,00 zł

51 857,71 zł 15 600,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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. 0,50 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

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

38 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 000,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

6 000,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 10



X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Iwona Sierant Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-02
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-25

Małgorzata Majewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Iwona Sierant
Krystyna Kałuża
Jolanta Kula
Agnieszka Jarosławska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI 
CHORYCH NA PADACZKĘ
02-134 WARSZAWA
1 SIERPNIA 36 B 52
0000173200

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 89 542,28 125 466,87

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 56 792,28 104 466,87

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 32 750,00 21 000,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 60 959,49 71 633,55

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 081,19 19 775,84

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 56 878,30 51 857,71

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 28 582,79 53 833,32

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 28 582,79 53 833,32

I. Pozostałe przychody operacyjne 246,64 0,09

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 28 829,43 53 833,41

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 28 829,43 53 833,41

Data zatwierdzenia: 2020-06-20
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-25

Małgorzata Majewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Iwona Sierant
Krystyna Kałuża
Jolanta Kula
Agnieszka Jarosławska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI 
CHORYCH NA PADACZKĘ
02-134 WARSZAWA
1 SIERPNIA 36 B 52
0000173200

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 94 458,25 148 591,66

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 94 458,25 148 591,66

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 94 458,25 148 591,66

PASYWA

A. Fundusz własny 94 408,25 148 241,66

I. Fundusz statutowy 65 578,82 94 408,25

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 28 829,43 53 833,41

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50,00 350,00

I. Rezerwy na zobowiązania 50,00 350,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 94 458,25 148 591,66

Data zatwierdzenia: 2020-06-20
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