
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica OS. BATOREGO Nr domu 31 E Nr lokalu 79-80

Miejscowość M. POZNAŃ Kod pocztowy 60-687 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 693295202

Nr faksu - E-mail 
stowarzyszenie.afazja@o2.pl

Strona www www.afazja.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30256461900000 6. Numer KRS 0000480202

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

Agata Ciekańska- 
Skrzypczak

Prezes Zarządu TAK

Grażyna Bociańska- Kanert V-ce Prezes 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

Alicja Szturemska Przewodnicząca Komisji 
Rewizynej

TAK

Renata Mikojaczyk członek Komisji NIE

STOWARZYSZENIE "AFAZJA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

120

3

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana./kod PKD 86.90.E/ 
- grupowe spotkania specjalistyczne, neurologopedyczne, psychologiczne, (warsztaty rehabilitacyjne) 
wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną – osobą cierpiącą na afazję, - 
prowadzenie psychoterapii dla opiekunów osób z afazją. 2. Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. /kod PKD 88.99.Z/ - prowadzenie i organizowanie 
działalności klubu afatyka, założenie grupy wsparcia osób opiekunów osób cierpiących na afazję, - 
przeciwdziałanie izolacji osób cierpiących na afazję wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i 
społecznych, włączanie ich w procesy społeczne. 3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich 
gdzie indziej niesklasyfikowana. /kod PKD 94.99.Z/ - zwiększenie uczestnictwa osób z afazją i ich 
opiekunów w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, aktywność społeczną, kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską, - organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, 
wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących afatyków jako osoby niepełnosprawne, - 
założenie własnej strony internetowej stanowiącej głos Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej, - 
rzecznictwo na rzecz osób dotkniętych afazją i ich rodzin - porady prawne, konsultacje logopedyczne, - 
przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z organami 
wykonawczymi administracji publicznej, w szczególności z organem samorządu terytorialnego, z 
miastem i jego jednostkami, nawiązuje współpracę z innymi organizacjami i podmiotami realizującymi 
podobne cele; a) przedstawianie właściwym organom i instytucjom postulatów i opinii związanych z 
działalnością Stowarzyszenia, b) organizowanie placówek o charakterze integracyjnym, c) pomoc i 
wsparcie rodzin osób cierpiących na afazję, pomoc w adaptacji chorego afatyka do nowych warunków 
życia, d) aplikowanie o dotacje (granty) w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw rządowych, 
samorządowych, e) działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności: prowadzenie zbiórek 
publicznych na terenie całego kraju, tworzenie partnerstw publiczno-prawnych, realizowanie różnego 
rodzaju projektów z innymi organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 4.Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane. /kod PKD 
85.59.B/ - organizowanie kampanii informacyjnych w mediach, spotkań i konferencji, seminariów o 
tematyce dotyczącej afazji i przyczyn afazji, wydawanie różnego rodzaju informatorów oraz ulotek (non 
profit), - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów 
rozwiązywania problemów z afazją i tego rodzaju niepełnosprawnością, - upowszechnienie wiedzy o 
afazji, rozpowszechnienie wiedzy o skutkach afazji w społeczeństwie, czynnikach powstania afazji 
głównie na skutek chorób takich jak: udar mózgowy, uszkodzenia mózgu, uraz mózgu spowodowany 
wypadkiem lub guzem mózgu, zapobieganiu skutkom udaru jako głównego czynnika powstawania 
afazji. 5. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. /kod PKD 
85.51.Z/ - prowadzenie zajęć sportowych i gimnastycznych. 6. Działalność fizjoterapeutyczna./ kod PKD 
86.90.A/ - prowadzenie działalności usprawniających.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przez cały 2016 r,  
prowadziliśmy spotkania 
grupowe osób z afazją – 
zajęcia grupowe 
logopedyczne i 
psychologiczne., dzięki 
wolontariuszom  - studentki 
logopedii i terapeutom. 
Wszystkie wolontariuszki 
mają zawarte ze 
stowarzyszeniem „Afazja” 
umowę – porozumienie o 
wolontariacie. Osoby z 
afazją polepszają 
umiejętności językowe i 
zdolności komunikacyjne. 
W II 2016 r. osoby z afazją 
były na koncercie  Grupy 
MoCarta. W VI 2016 r. 
sfinansowaliśmy w ramach 
dotacji przyznanej przez 
Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu warsztaty 
rehabilitacyjne i integrację z 
seniorami zrzeszonymi w  
Klubie Batory w Poznaniu. 
W ramach tej dotacji wraz z 
seniorami pojechaliśmy na 
wyjazd integracyjny do  
Zaniemyśla.  Już od 
początku od powstania 
stowarzyszenia, stworzony 
jest klub afatyka, wokół 
którego skupia się 
środowisko przyjazne 
osobom niepełnosprawnym 
komunikacyjnie. W XII  
2016 r. podpisaliśmy 
umowę najmu lokalu 
dwupokojowego w 
Poznaniu, gdzie będziemy 
prowadzić zajęcia 
rehabilitacyjne. 
Pożegnaliśmy się z 
nieodpłatnie  
udostępnionym 
pomieszczeniem Klubu 
Batory w Poznaniu.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 19,528.87 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,522.45 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) 6.42 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,722.15 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

19,382.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 8,000.00 zł

19,382.56 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 19,382.56 zł

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

146.31 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 7,548.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,530.08 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1 środki własne na program prowadzenie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych + 
wydatki na przewóz aukotarem

2,372.00 zł

2 Zakup laptopa i programu komputerowego Reha Com +szkolenie 3,425.00 zł

3 zakup wyposażenia do lokalu 1,733.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

45.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

11.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 6



nie dotyczy

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

organizacji

Agata Ciekańska - Skrzypczak

Grażyna Bociańska - Kanert  

05/06/2017 r.

Data wypełnienia sprawozdania

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