
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-02

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

Janina Maria Romecka skarbnik TAK

Aleksandra Maria 
Bednarek - Pauszek

wiceprezes TAK

Katarzyna Ewelina Golonka sekretarz TAK

Teresa Łuczak członek 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

Krzysztof Marek Jaruzel przewodniczący TAK

Jerzy Głowski członek TAK

Karolina Agnieszka 
Rocławska

członek TAK

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM TYPU 
ALZHEIMEROWSKIEGO

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)

1. Opis działalności pożytku publicznego

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego prowadzi działania 
nastawione na wsparcie osób niepełnosprawnych, w szczególności chorujących na choroby przebiegające z 
otępieniem oraz ich opiekunów. Do głównych działań prowadzonych przez Stowarzyszenie w 2021 roku należały 
oddziaływania środowiskowe służące udzielaniu wsparcia naszym podopiecznym. Ze względu na pandemię 
Covid-19, regularne spotkania członków Stowarzyszenia zostały zawieszone, wsparcia udzielaliśmy w środowisku 
domowym. Czas pandemii dla osób chorujących na choroby otępienne był czasem szczególnym - izolacja społeczna 
wpływała na brak dostępu do oddziaływań terapeutycznych i społecznych, pogarszała jakość życia chorych i 
opiekunów. 
W roku 2021 Stowarzyszenie przeprowadziło cztery główne projekty: Zielony Parasol, Covid i my, Spotkanie Wigilijne 
,,Uwaga nadchodzi" oraz wyjazd terapeutyczno-rehabilitacyjny do Pieczysk 
,, W poszukiwaniu łabędzi". Zielony Parasol to projekt, którego głównym celem było udzielenie wsparcia rodzinom i 
opiekunom osób chorujących na różne rodzaje otępień, poprzez cykl szkoleń realizowanych w domu chorego, na 
terenie Bydgoszczy. Zadanie skierowane było do 7 rodzin osób chorujących na choroby otępienne o różnej etiologii - 
w tym 7 niepełnosprawnych chorych po 60 roku życia wraz z ich opiekunami (7 opiekunów). Szkolenia prowadzone 
w projekcie dotyczyły prawidłowej opieki, pielęgnacji oraz aktywizacji chorego oraz radzenia sobie ze obciążeniem i 
stresem wynikającym z długotrwałej opieki nad osobą niepełnosprawną i przewlekle chorą. Przeprowadził je zespół 
specjalistów złożony z pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego i specjalisty masażysty. Cykl szkoleń potrwał 
6 tygodni. Dodatkowo do każdej rodziny została skierowana opiekunka w ramach opieki wytchnieniowej. "COVID I 
MY" to projekt, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób 
niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, a także w 
miejscach rozrywki i kultury na terenie Bydgoszczy. W ramach tego zadania zostały zorganizowane następujące 
działania: 
1. Spotkania z osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania, które miały na celu edukację jak
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Spotkanie te prowadzone były przez opiekunki, pielęgniarkę, terapeutkę i 
psychologów.
2. Zajęcia integracyjne dla osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju otępieniami i ich opiekunów
(również niepełnosprawnych), aktywizacja społeczna - wspólne wyjście do kina, muzeum, filharmonii.
Odbiorcami działań projektu "Covid i my" było 20 osób niepełnosprawnych.
Całość oddziaływań projektowych nastawiona była na przerwanie izolacji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz wielokierunkowe wsparcie dla osób chorych na choroby otępienne i ich opiekunów.
W okresie świątecznym Stowarzyszenie zrealizowało projekt Gwiazdka Wigilijna ,,Uwaga Nadchodzi". Ze względu na 
ograniczenia wynikające z pandemii spotkanie nasze nie mogło być zrealizowane w restauracji. W związku z tym w 
ramach działań projektowych członkowie Stowarzyszenia dostarczyli do domów chorych i opiekunów prezenty oraz 
świąteczny catering przygotowany przez restaurację Telimena. Oddziaływaniami tymi zostało objętych 57 osób w 
tym 50 osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu ,, W poszukiwaniu łabędzi" wyjechaliśmy do ośrodka wypoczynkowego w Pieczyskach realizując 
zaplanowane działania. W wyjeździe uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, chorzy i opiekunowie ( 30 osób).  
Zajęcia z chorymi prowadziły terapeutki przy wsparciu opiekunek i pielęgniarki. Opiekunowie natomiast mieli czas na 
wypoczynek, relaks i wymianę doświadczeń. Mogli skorzystać ze wsparcia psychologów, by poprawić kondycję 
psychiczną, nauczyć się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

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

82

0

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-02 2



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

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

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

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z 
Otępieniem Typu Alzheimerowskiego prowadzi 
działalność nastawioną na wielokierunkowe wsparcie, 
zarówno integracyjne, terapeutyczne jak i edukacyjne 
osób niepełnosprawnych (głównie z otępieniami o 
różnej etiologii) oraz ich rodzin. Ze względu na specyfikę 
chorób otępiennych, odbiorcami wsparcia są osoby w 
wieku emerytalnym, powyżej 65 r.ż. Choroba otępienna 
prowadzi do wielu negatywnych skutków zdrowotnych 
jak i społecznych. Funkcjonowanie poznawcze i fizyczne 
osób chorych na choroby prowadzące do otępienia 
stopniowo pogarsza się powodując znaczne utrudnienia 
w codziennym funkcjonowaniu i samoobsłudze. Z 
czasem chory staje się całkowicie zależny od opiekuna. 
Sytuacja chorych i ich rodzin prowadzi często do izolacji 
społecznej i osamotnienia. Dlatego też tak ważne są 
działania integracyjne i edukacyjno-terapeutyczne 
ukierunkowane na tą grupę odbiorców.

18 947,60 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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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) 93 037,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 794,91 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) 66 242,10 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 30 184,91 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 23 259,91 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 18 947,91 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)

84 931,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 851,47 zł

0,00 zł

1 "W poszukiwaniu łabędzi" 8 610,80 zł

2 "COVID i MY" 3 633,45 zł

3 "ZIELONY PARASOL" 3 376,35 zł

4 "Uwaga nadchodzi" 2 415,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 59 310,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 90 782,79 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 254,22 zł
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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

11 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

57 osób fizycznych

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-02 5



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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 48 140,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 48 140,00 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)

232,98 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

1 041,67 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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bożena Nowicka - prezes
Janina Maria Romecka - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-02
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