
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-06

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

Agnieszka Jarosławska Członek zarządu TAK

Jolanta Kula 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

Paweł Sokołowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
W dniach 3-15 sierpnia 2020 r. odbyły się integracyjne kolonie letnie dla dzieci chorych na padaczkę z udziałem 
dzieci zdrowych. W koloniach wzięło udział 28 osób z całej Polski w wieku od 8 do 24 lat. Kadra składała się z 
kierownika kolonii – wolontariusza oraz 5 wychowawców, w tym 3 pedagogów specjalnych. Uczestnicy przebywali w 
ośrodku Bęsia na Mazurach. Nad jeziorem, w otoczeniu lasów. 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. Turnus rehabilitacyjny. 
W dniach: 15-29 lipca 2020 r. odbył się turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie Morskim. Uczestniczyło w nim 29 osób - 
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzieci oprócz zabiegów rehabilitacyjnych realizowanych przez ośrodek miały 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie zajęcia muzyczne i plastyczne. Dodatkowo dla rodziców Stowarzyszenie 
organizowało talasoterapię i marsze nordic walking.

3. Bal Karnawałowy
1 lutego 2020 roku odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci chorych na padaczkę. Bal ma charakter integracyjny, 
uczestniczyły w nim 83 osoby, w tym 35 dzieci z niepełnosprawnością. W programie był między innymi spektakl 
Teatru Wariacja, dużo muzyki, tańca. Dla dzieci były przygotowane konkursy i upominki.

4. Warsztaty dla młodzieży
7 marca 2020 roku odbył się warsztat muzyczny dla młodzieży prowadzony przez didżeja. W programie między 
innymi była nauka miksowania utworów muzycznych. W warsztacie uczestniczyło 7 osób.

5. We wrześniu członkowie Stowarzyszenia wzięli udział Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w Parku Młocińskim. 
Było ognisko z kiełbaskami i zabawy ruchowe dla dzieci.

6. Kontynuacja współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta: w ramach projektu „Łączy nas pacjent” odbywały się 
comiesięczne dyżury na infolinii RPP. Stowarzyszenie brało też udział w spotkaniach on-line w ramach Rady 
Organizacji Pacjentów.

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

100

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach integracji środowiska rodziców z dziećmi 
chorymi na padaczkę Stowarzyszenie raz do roku 
organizuje Bal Karnawałowy. W 2020 roku bal odbył się 
1 lutego. Uczestniczyły w nim 83 osoby - rodzice i dzieci. 
Wśród uczestników było 35 dzieci z 
niepełnosprawnością. W programie był między innymi 
spektakl teatralny, poczęstunek i upominki dla dzieci. Bal 
odbył się w LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie. 
Zabawę taneczną prowadził didżej - członek 
Stowarzyszenia, natomiast zabawy i konkursy  dla dzieci 
prowadziła młodzież ze szkolnego wolontariatu.

1 725,92 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 50 766,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 166,28 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

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

w dniach 3-15 sierpnia odbyły się integracyjne 
kolonie letnie dla dzieci chorych na padaczkę z 
udziałem dzieci zdrowych. W koloniach wzięło 
udział 28 osób z całej Polski w wieku od 8 do 24 
lat. Kadra składała się z kierownika kolonii – 
wolontariusza oraz 5 wychowawców, w tym 3 
pedagogów specjalnych. Stowarzyszenie 
dofinansowało pobyt dzieci z rodzin o najniższych 
dochodach oraz zakupiło niezbędny sprzęt 
ochronny w związku z obowiązującymi wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi 
pandemii. Kolonie zostały zorganizowane w 
ośrodku kolonijnym w woj. warmińsko-mazurskim 
nad jeziorem Pluszne.

13 440,36 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W dniach 15-29 lipca odbył się turnus 
rehabilitacyjny w Ośrodku Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjnym "Jagoda" w Sarbinowie Morskim. 
Uczestniczyli w nim rodzice z dziećmi - łącznie 29 
osób, w tym 14 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci 
poza planowymi zabiegami leczniczymi brały 
udział w codziennych zajęciach muzyczno-
rytmicznych oraz plastycznych zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie. Zajęcia były prowadzone 
przez przez specjalistów - wolontariuszy. Rodzice 
mieli do wyboru gimnastykę nad morzem i nordic 
walking.

3 600,00 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 28 600,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,12 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2 880,00 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 18 766,28 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 766,28 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)

5 560,24 zł

47 861,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Wypoczynek dzieci i młodzieży - integracyjne kolonie letnie 13 440,36 zł

2 Zajęcia prowadzone na turnusie rehabilitacyjnym 3 600,00 zł

3 Bal karnawałowy dla dzieci 1 725,92 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) 53 422,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -2 655,60 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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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

4 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

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 
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 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

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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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 440,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 440,00 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

Iwona Sierant Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-06

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