
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECIN

Powiat SZCZECIN

Ulica AL. BOHATERÓW 
WARSZAWY

Nr domu 27 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-340 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91 831 48 00

Nr faksu E-mail 
fund.prom.zdrowia@wp.pl

Strona www www.fundacjapromocjazdrowia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-05-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32093191400000 6. Numer KRS 0000370165

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 Stecewicz prezes zarządu TAK

Jerzy Kwiatosiński skarbnik zarządu TAK

Elżbieta Macharzyńska-
Syput

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

Jaszczerska Teresa członek TAK

Adamski Bogdan członek TAK

Dorota Zachararska-Kiełbus członek TAK

"FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są: inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich 
form pomocy na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, osób 
wykluczonych społecznie, bezrobotnych i ich rodzin, osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
wadą słuchu, wzroku, mowy i ruchu, a w szczególności: działalność 
medyczna, naukowa, oświatowo – kulturalna, wychowawcza, 
charytatywna i opiekuńcza, opieka i pomoc społeczna, rehabilitacja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ochrona i profilaktyka 
zdrowotna, wolontariat, zarówno bezpośrednio jak i poprzez 
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie 
pomocy osobom niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj i stopień 
schorzenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: MPiPS 2



Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie powstania, tworzenie, prowadzenie, wspieranie placówek 
służby zdrowia i opiekuńczych, działających w zakresie kompleksowej 
profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji, terapii na rzecz dzieci i młodzieży, 
osób starszych, osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych i ich rodzin, 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opieki i pomocy społecznej, 
placówek oświatowych, zajmujących się specjalnymi formami edukacyjno 
– terapeutycznymi, poradni specjalistycznych, 
2. kompleksową terapię i rehabilitację, poprzez profilaktykę, wczesną 
diagnostykę, psychologiczno-terapeutyczną opiekę nad osobą 
niepełnosprawną i jej środowiskiem, usprawnianie psychospołeczne, 
tworzenie Grup Aktywnej Rehabilitacji, Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Zakładów Aktywności Zawodowej, Środowiskowych Domów Wsparcia, 
Centrum Wolontariatu, rehabilitację w domu podopiecznego, działalność 
leczniczą, prowadzenie terapii artystycznej, 
3. opiekę na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, osób wykluczonych 
społecznie, bezrobotnych i ich rodzin, osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, poprzez stacjonarne i konsultacyjne działania medyczne, socjalno - 
społeczne, usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne, działania profilaktyczne, 
edukacyjne, niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i 
psychologicznej pomocy poszkodowanym na skutek zdarzeń losowych, 
bądź na skutek niepełnosprawności, 
4.  organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego oraz lekarstw niezbędnyranie medyczne oraz organizacyjne 
osób niepełnosprawnych, dzieci 
i młodzieży, osób starszych, osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych 
i ich rodzin, 
w szczególności dotkniętych schorzeniami narządów słuchu, mowy, 
wzroku i ruchu, 
6.     opiekę i pomoc społeczną, działania charytatywne,
7.     poradnictwo obywatelskie, 
8.     organizację różnych form wypoczynku,
9.     transport podopiecznych,
10.   szkolenia, wymianę doświadczeń i informacji, 
11. działania w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych i 
innych przekazywanych na poziomie międzynarodowym, krajowym i 
regionalnym, 
12.  współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy 
państwowej, samorządowej, z instytucjami społecznej służby zdrowia, 
placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, innymi 
podmiotami realizującymi cele zbieżne do celów Fundacji,
13.   udział w ideach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego oraz inicjatywy lokalnej podejmowanych w celu 
rozwiązywania problemów społecznych mieszczących się 
w zakresie statutowych celów działalności Fundacji,
14.  działania wspierające funkcjonowanie Fundacji i podległych jej 
podmiotów, w szczególności administracyjno – koordynujące, księgowe i 
monitorujące, niezbędne do pozyskiwania i rozliczania otrzymanych 
środków finansowych,
15.  działalność wydawniczą i informacyjno – promocyjną, kampanie 
marketingowe, reklamowe, informacyjne i społeczne, 
16.  oddziaływanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i 
ogólnokrajowym,
17.  działania w sferze sportu i kultury fizycznej, 
18.   organizowanie zbiórek publicznych.  dla osób niepełnosprawnych i 
podmiotów, na rzecz których może działać Fundacja,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

250

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)

nie dotyczy

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Promocja Zdrowia Prowadziła działalność w dwóch lokalizacjach: w siedzibie głównej przy ul. 
Bohaterów Warszawy 27 oraz filii ( dom wsparcia międzypokoleniowego) przy ul. Anieli Krzywoń 11 w 
Szczecinie 

Główne działania Fundacji Promocja Zdrowia skupiały się się na realizacji następujących projektów:

1.PFRON  ZZO/ ZZO/000100/D/16 z dnia  21 czerwca 2016r. "Od rehabilitacji do niezależności" - 
prowadzenie kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa 
zachodniopomorskiego” 09.05.2016 – 31.03.2018, Aneks nr 2 wartość dofinansowania 279.900,00 zł, 
koszt całkowity 298.000,00 zł, Liczba beneficjentów – 70 osób
Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego  ROPS/45/2017 z dnia 12.06.2017  
Zadanie: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 
  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 
  do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  z uszkodzeniami słuchu, 
mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, 
  usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w 
różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. 
p.n. „Prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i 
zaburzeniami komunikacji oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalistycznym Ośrodku 
Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia”. Termin realizacji 02.06.2017 
– 30.11.2017, wartość dofinansowania 50.000, koszt całkowity 55.613,42. Liczba beneficjentów – 40 
osób

3. WSS VI-12/2017/JU. CRU 17/0001678 z dnia 2 maja 2017- „Integracja i aktywizacja osób starszych – 
prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. „KLUB  AKTYWNOŚCI SENIORA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przy Fundacji Promocja Zdrowia w 
Szczecinie -  20 osób

4. WSS-V.42.2017/ZM   CRU 17/0001331  z dnia  5.04.2017 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
– „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i 
integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. - Prowadzenie działań w Domu  Wsparcia  Integracji 
Międzypokoleniowej Osób Niepełnosprawnych „DĄBIE” Fundacji Promocja Zdrowia

5. RPZP.07.02.00-32-K004/16 z dnia 28.03.2017r. Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie, 
wartość dofinansowania 781.504,85zł ze środków europejskich, 91.941,75 zł z dotacji celowej, 
45.970,80 wkład własny, całkowity koszt projektu 919.417,48 zł – 50 osób
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych.Pol
ega aktywizacji wyżej 
wymienionych osób 
dzięki zajęciom 
zapobiegającym 
wykluczeniu, 
poradnictwa 
społecznego, 
doradztwa prawnego 
integracji 
środowiskowej, nauki 
języków obcych oraz 
zajęć tematycznych 
Działania te wspierane 
również dzięki 
dotacjom celowym 
finansowanym z 
budżetu państwa 
między innymi: 
Państwowy Funduszu 
Rehabilitacji Ośób 
Niepełnosprawnych, 
Wojewódzki Urząd 
Pracy, Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego.

88,10 Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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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. Jeśli 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

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
wspomagająca 
edukacje polegające na 
między innymi na 
terapii pedagogicznej. 
Obejmuje to formy 
wsparcia struktur 
związanych z rozwojem 
struktur funkcji ruchu, 
funkcji orientacji, 
funkcji intelektualnych, 
funkcji uwagi funcji 
percepcji, uczenia się 
pisania, czytania, 
liczenia oraz rozwijanie 
umiejętności 
społecznych.Terapia 
tryflopedagogiczna i 
logopedyczna. Działania 
te wspierane 
również dzięki 
dotacjom celowym 
finansowanym z 
budżetu państwa 
między innymi: 
Państwowy Funduszu 
Rehabilitacji Ośób 
Niepełnosprawnych, 
Wojewódzki Urząd 
Pracy, Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego.

85,60 Z

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania. 
obejmuje aktywizacje 
osób 
niepełnosprawnych 
bezrobotych poprzez 
organizaję kursów, 
szkoleń, staży rebiltacji 
społecznej, zawodowej, 
oraz środowiskowej, 
rozwijanie umiejętności 
praktycznych. 
Prowaqdzony jest Klub 
seniora oraz Zakład 
Integracji Społeczno-
Zawodowej  Działania 
te wspierane również 
dzięki dotacjom 
celowym 
finansowanym z 
budżetu państwa 
między innymi: 
Państwowy Funduszu 
Rehabilitacji Ośób 
Niepełnosprawnych, 
Wojewódzki Urząd 
Pracy, Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego
.

88,99 Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane. 
Prowadzenie kursów i 
Szkoleń dla osób 
wymienionych wyżej 
zgodnie z ich 
oczekiwaniami, 
możliwościami oraz 
nieinteresowaniami 
takich jak kursy 
archiwisty 
kancelaryjnego, kursów 
grafika komputerowego 
z ECDL, kursów 
fryzjerstwa, kursów 
kadr i płac od podstaw 
kursów kucharskich 
pierwszego i drugiego 
stopnia.Działania te 
wspierane również 
dzięki dotacjom 
celowym 
finansowanym z 
budżetu państwa 
między innymi: 
Państwowy Funduszu 
Rehabilitacji Ośób 
Niepełnosprawnych, 
Wojewódzki Urząd 
Pracy, Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego
.

85,59 B

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, 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

Druk: MPiPS 8
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

86,90 A Działalność Fizjoterapeutyczna. Działalność ta 
obejmuje działalnośc gabinetu masażu w 
ramach działalności gospodarczej Fundacji 
Promocja Zdrowia. obejmuje 

Masaż leczniczy-
całościowy zabieg obejmujący wskazane przez 
pacjenta partie ciała. Obejmuje masaż 
klasyczny, segmentarny, izometryczny a także 
rozluźnienie mięśniowo-powięziowe i masaż 
tkanek głębokich.

Drenaż limfatyczny-
drenaż jest specyficznym rodzajem masażu 
wykonywanym przy opuchnięciach kończyn. 
Celem zabiegu jest likwidacja obrzęków przy 
zatorach i wspomaganie krążenia układu 
limfatycznego.

Klasyczny masaż relaksacyjny
Zabieg relaksacyjny wykorzystujący klasyczne 
techniki masażu. 
Masaż twarzy
Masaż twarzy dotlenia skórę i poprawia jej 
wygląd. Jest to świetny sposób na problemy 
wiotkich tkanek

86,22 Z Praktyka lekarska specjalistyczna. Obejmuje 
medycynę pracy.Praktyka lekarska 
specjalistyczna. Obejmuje medycynę 
pracy.Praktyka lekarska specjalistyczna. 
Obejmuje medycynę pracy.Praktyka lekarska 
specjalistyczna. Obejmuje medycynę 
pracy.Praktyka lekarska specjalistyczna. 
Obejmuje medycynę pracy.Praktyka lekarska 
specjalistyczna. Obejmuje medycynę 
pracy.Praktyka lekarska specjalistyczna. 
Obejmuje medycynę pracy.  Praktyka lekarska 
specjalistyczna. Obejmuje medycynę pracy. 
Praktyka lekarska specjalistyczna. Obejmuje 
medycynę pracy.

86,90 D Działalność paramedyczna. Dzialalość ta 
obejmujwe protetykę słuchu, 
sprzedaż aparatów słuchowych, wkładek 
dousznych.Działalność paramedyczna. 
Dzialalość ta obejmujwe protetykę słuchu, 
sprzedaż aparatów słuchowych, wkładek 
dousznych.Działalność paramedyczna. 
Dzialalość ta obejmujwe protetykę słuchu, 
sprzedaż aparatów słuchowych, wkładek 
dousznych.Działalność paramedyczna. 
Dzialalość ta obejmujwe protetykę słuchu, 
sprzedaż aparatów słuchowych, wkładek 
dousznych. Działalność paramedyczna. 
Dzialalość ta obejmujwe protetykę słuchu, 
sprzedaż aparatów słuchowych, wkładek 
dousznych.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,154,932.06 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 664,536.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 38,837.87 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 268,830.62 zł

d) Przychody finansowe 759.73 zł

e) Pozostałe przychody 181,967.83 zł

241,804.79 zł

206,203.58 zł

137,859.24 zł

61,185.12 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 50,337.79 zł

0.00 zł

46,506.00 zł

3,831.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 451,558.18 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,983.36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 647,052.73 zł
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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 -11,877.15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,400.31 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 33,574.82 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,166,824.60 zł 0.00 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

676,413.16 zł 0.00 zł

33,437.56 zł 0.00 zł

212,060.56 zł

2,017.34 zł

33,830.17 zł

209,065.81 zł 0.00 zł

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 56,770.06 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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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

1,592.0 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 1 miejsca po przecinku)

12.4 etatów

28.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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 
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)

1.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 653,104.85 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

365,699.67 zł

365,699.67 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 287,405.18 zł

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

653,104.85 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 653,104.85 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,418.81 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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

1 „Prowadzenie 
indywidualnych zajęć dla 
dzieci i dorosłych z 
niepełnosprawnością 
wzroku, słuchu i 
zaburzeniami komunikacji 
oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w 
Specjalistycznym Ośrodku 
Diagnozy, Terapii i 
Rehabilitacji „Koniczynka” 
Fundacji Promocja Zdrowia”

Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które: a)
mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, b) 
rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się 
z otoczeniem osób z 
uszkodzeniami słuchu, mowy, z 
autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, c)usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób 
z autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych 
środowiskach.

Urząd Marszałkowski Woj. 
Zachodniopomorskiego 
ROPS/45/2017 z dnia 12.06.2017

50,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,150.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

2 „KLUB AKTYWNOŚCI 
SENIORA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO przy 
Fundacji Promocja Zdrowia 
w Szczecinie”

Integracja i aktywizacja osób 
starszych – prowadzenie 
Klubów Seniora oraz innych 
form wsparcia dziennego 
seniorów na terenie Gminy 
Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin WSS VI-
12/2017/JU. CRU 17/0001678 z dnia 
2 maja 2017

60,000.00 zł

3 „Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia 
oraz działań o charakterze 
aktywizującym i 
integracyjnym na rzecz osób 
niepełnosprawnych.”

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
Prowadzenie działań w Domu 
Wsparcia Integracji 
Międzypokoleniowej Osób 
Niepełnosprawnych „DĄBIE” 
Fundacji Promocja Zdrowia

Gmina Miasto Szczecin WSS-
V.42.2017/ZM CRU 17/0001331 z 
dnia 5.04.2017

15,600.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych według 
indywidualnych potrzeb uczestnika w ramach projetu Zakład 
Integracji Społeczno- Zawodowej – Zaptytanie ofertowe

Fundacja Promocja Zdrowia 72,000.00 zł

2 Świadczenie usług rehabilitacji zdrowotnej w ramach projektu  
Zakład Integracji Społeczno- Zawodowej – zapytanie cenowe

Fundacja Promocja Zdrowia 61,440.00 zł

3 Demontażu wiatrołapu i drzwi wejściowych, wymiany i 
montażu drzwi wejściowych 
dostosowanych do osób niepełnosprawnych
w Placówce Fundacji Promocja Zdrowia, mieszczącej się 
w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 27

Fundacja Promocja Zdrowia 60,984.98 zł

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

1 „Od rehabilitacji do 
niezależności”

prowadzenie kompleksowych 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu 
województwa 
zachodniopomorskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych
ZZO/ ZZO/000100/D/16 z dnia  21 
czerwca 2016r. aneks nr 2/2017  w 
2017 r. z dnia 30 maja

279,900.00 zł

2 Zakład Integracji Społeczno-
Zawodowej w Szczecinie

Działania na rzecz osób 
wykuczonych społecznie: 
reitegracja zawodowa , 
społeczna , zdrowotna 
UWAGI. 
dotację przyznano w spoób 
następujący: 781.504,85zł ze 
środków europejskich, 
91.941,75 zł z dotacji celowej

Europejski Fundusz Społeczny 
dotacja wypłacona przez 
Wojewódzki Urząd Pracy

873,446.60 zł
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Andrzej Stecewicz / 12 lipca 2018 
r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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