
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2020-10-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica UJEJSKIEGO Nr domu 11 Nr lokalu 1

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-168 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 607079005

Nr faksu E-mail alzheimerbydgoszcz@wp.pl Strona www www.alzheimerbydgoszcz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-15

2006-01-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 09251670000000 6. Numer KRS 0000062746

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

Bożena Nowicka Prezes 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 Golonka sekretarz TAK

Teresa Łuczak członek TAK

Aleksandra Pauszek Wice Pezes TAK

Janina Romecka skarbnik TAK

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Bydgoskie Stowarzyszeni Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego udziela wsparcia i pomocy 
osobom chorującym na choroby otępienne, ich rodzinom i opiekunom. Angażuje się w liczne programy i projekty 
dedykowane dla tej grupy osób. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się regularnie 2 razy w miesiącu w Zespole 
Szkół Medycznych przy ul.Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy. Podczas spotkań opiekunowie osób chorych uczestniczą 
w wykładach i warsztatach dotyczących prawidłowej opieki, aktywizacji i pielęgnacji chorego oraz uczestniczą w 
grupach wsparcia mających na celu utrzymanie kondycji psychicznej opiekuna. W tym czasie chorzy uczestniczą w 
terapii zajęciowej oraz różnorodnych formach aktywizacji psychofizycznej celem podtrzymania ich sprawności. W 
2019 Stowarzyszenie zorganizowało także tygodniowy wyjazd na turnus integracyjno-terapeutyczny do Pieczysk nad 
Zalewem Koronowskim. W wyjeździe uczestniczyło 39 osób, w tym 35 niepełnosprawnych - chorych i ich opiekunów. 
Do południa osoby chore uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych a opiekunowie mieli czas wolny na odpoczynek. 
Popołudniami odbywały się spotkania integracyjne. Wspólnie spędzany czas sprzyjał nawiązaniu nowych więzi, 
przez co zmniejszała się izolacja społeczna chorych i ich rodzin. 
W 2019 roku Stowarzyszenie organizowało także spotkania okolicznościowe związane z Andrzejkami, obchodami 
Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Członkowie Stowarzyszenia bawili się także na corocznym Balu 
Karnawałowym. 35 osób uczestniczyło także w zorganizowanym wyjściu do Opery i Filharmonii trzy krotnie . W 
grudniu 2019 roku zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe w restauracji Pod Dębem w Bydgoszczy. Spotkanie 
było okazją do złożenia świątecznych życzeń, podzielenia się opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd. Członkowie 
Stowarzyszenia otrzymali świąteczne upominki. Osoby chore nie mogące uczestniczyć w spotkaniu ze względu na 
stan zdrowia, odwiedziliśmy w ich miejscach zamieszkania i zostali również obdarowani prezentami.
W 2019 roku Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Typu Alzheimerowskiego zrealizowało program opieki 
domowej Zielony Parasol. Polega on na środowiskowym wsparciu chorych i ich rodzin w miejscu zamieszkania. 9 
rodzin uzyskało wsparcie ze strony wykwalifikowanego personelu mającego wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy 
z osobami otępiennymi - pielęgniarkę, rehabilitanta, terapeutę zajęciowego, opiekunkę i psychologa. Pielęgniarka 
edukowała rodzinę na temat prawidłowej pielęgnacji i opieki chorych, rehabilitant prowadził fizyczne usprawnianie 
pacjentów oraz uczył opiekunów jak prawidłowo aktywizować chorego. Celem wizyt terapeuty zajęciowego było 
usprawnianie psychofizyczne podopiecznych. Psycholog udzielał wsparcia psychicznego opiekunom chorych, 
dokonywał diagnozy poznawczego funkcjonowania pacjentów oraz uczył opiekunów jak konstruktywnie radzić sobie 
ze stresem związanym z długoterminową opieką nad chorym.
Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

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

93

0
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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) 87 988,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 611,32 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) 73 377,39 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

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 w wieku 
emerytalnym

Opieka nad chorymi z otępieniem typu 
Alzheimerowskiego realizowana poprzez 
zorganizowanie tygodniowego wyjazdu na turnus 
wypoczynkowo-integracyjno-terapeutyczny do Pieczysk 
dla 35 osób niepełnosprawnych. Podczas wyjazdu 
osobom chorym na choroby otępienne została 
zapewniona możliwości korzystania w zajęciach 
terapeutycznych a opiekunom czas wolny, możliwość 
odpoczynku i uzyskania wsparcia psychologicznego. 
Działania na rzecz chorych i ich rodziny realizowane były 
także poprzez organizację cyklicznych spotkań członków 
stowarzyszenia podczas których opiekunowie brali 
udział w wykładach, warsztatach i grupie wsparcia a 
chorzy mieli zorganizowane zajęci terapeutyczne. 
Organizowano także spotkania okolicznościowe, wyjście 
do Opery, 3 razy chorzy i opiekunowie byli w 
Filcharmoni,  w tym Spotkanie Opłatkowe.

16 700,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 29 341,32 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 14 611,32 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 716,30 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)

16 716,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

9 317,44 zł

71 982,79 zł

1 Um BZS.524.4.7.2019 "Koło ratunkowe"  wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy 16 500,00 zł

2 UmSZ616.1.080.2019"Zielony parasol   zajęcia terapeutyczne 143,91 zł

3 UmBZS.524.4.6.2019"A Ania powiedziała"   zajęcia terapeutyczne 49,99 zł

4 zajęcia terapeutyczne 22,40 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 51 325,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 98 016,53 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -10 027,82 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

13 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

93 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)

0 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 37 989,54 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 37 989,54 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)

243,52 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

4 320,00 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

Bożena Nowicka -prezes
Janina Romecka - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1

2020-10-01

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