
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica BIAŁOSTOCKA Nr domu 39 Nr lokalu 5

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 93-355 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail hipokamp@onet.eu Strona www www.seniorzy-hipokamp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-12-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10102243700000 6. Numer KRS 0000375766

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

Grażyna Busse prezes TAK

Grzegorz Kowalski skarbnik TAK

Mariola Bertram sekretarz 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

Beata Gęsikowska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Jolanta Kamińska przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Ryszard Mundzik członek komisji 
rewizyjnej

TAK

EDUKACYJNE CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ "HIPOKAMP"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Podjęte inicjatywy i współpraca w roku 2013:

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Kontynuacja współpracy z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5.
   Rozwinięcie działań powołanego w ww. placówce Klubu Seniorów „M-Łodzi   Duchem”, integracja, 
aktywizacja i rozwój oferty dla grupy seniorów – uczestników spotkań

2. Kontynuacja współpracy z Domem Dziennego Pobytu – Domem Międzypokoleniowym „Bednarska” – 
włączenie seniorów z ww. placówki                 w systematyczne zajęcia w ramach realizowanych działań.

3. Kontynuacja współpracy z Domem Dziennego Pobytu „Nasza Przystań” – organizowanie wspólnych 
spotkań, imprez artystycznych i okolicznościowych.

4. Nawiązanie współpracy z Domem Dziennego Pobytu z ulicy Kościuszki w Łodzi – włączenie seniorów 
w działania Stowarzyszenia

5. Kontynuacja włączania  w systematyczne zajęcia mieszkańców Domu Pomocy Społeczne z ulicy 
Rudzkiej w Łodzi

6. Kontynuowanie współpracy z sekcją zapasów w Klubie Sportowym „Budowlani Łódź” – wspieranie 
finansowo-organizacyjne sekcji w obszarze rozwoju aktywności i solidarności międzypokoleniowej oraz 
rozwoju aktywności fizycznej bez względu na wiek; pozyskanie darczyńców, którzy wspierają powyższą 
współpracę ( umowa o współpracy; umowy darowizn ).

7. Kontynuowanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Rudzie Bugaj                       w obszarze rozwoju 
wiedzy i aktywnej solidarności międzypokoleniowej ; wsparcie finansowe szkoły, umożliwiające 
działania w powyższym zakresie.

8. Nawiązanie współpracy z Biurem Seniorów w Niemczech, w miejscowości Schwerin; wizyta 
przedstawicielek Biura w naszym stowarzyszeniu, merytoryczna wymiana doświadczeń, planowanie 
wspólnego projektu, przygotowania  do szerszej współpracy międzynarodowej.

9. Kontynuacja aktywnego włączenia się Stowarzyszenia w prace nad projektem dokumentu, 
powstającego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, dot. długofalowej polityki senioralnej ( 
społeczna Rada ds. Polityki Senioralnej )

10.  Stała współpraca i wzajemne wspieranie w realizacji i kształtowaniu lokalnej polityki senioralnej, 
poprzez współpracę z Zespołem ds. Seniorów przy Urzędzie Miasta Łodzi

11.  Kontynuowanie współpracy i przystąpienie Stowarzyszenia do EURAG – Europejskiej Federacji Osób 
Starszych.

12. Rozpoczęcie działań wydawniczych dot. bezpłatnej, obywatelskiej, lokalnej gazety senioralnej – 
„My, M-Łodzi Duchem”, ISSN 2300-6390

13.  Włączenie się Stowarzyszenia w inicjatywę powołania Komisji Dialogu Obywatelskigo ds. Polityki 
Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej

Realizowane projekty i źródła współfinansowania – chronologicznie w roku 2013:

I. Kontynuacja działań w ramach zadania: „Aktywne Starzenie – Wiedza, Ruch, Rozwój” – II transza 
finansowania w ramach Umowy do programu ASOS 2012-2013, Umowa nr 114/II/2012/ASOS, z 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

I. Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pod nazwą: „M-Łodzi Duchem dla Łodzi”, umowa nr 
UMOWA NR 134/2013/ASOS; projekt jednoroczny,  realizowany od 19.08. do 31.12. 2013r. 
Zleceniodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Cele i działania w zadaniu I
1. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz kształtowaniu polityki publicznej, 
2. Zwiększenie słyszalności głosu mieszkańców Łodzi w wieku 60+, nowa forma aktywności
3. Wzmocnienie integracji i poczucia przynależności do grupy oraz poprawa kondycji fizyczne
• Samodzielne przygotowanie materiałów do publikacji skierowanej do rówieśników i władz miasta; 
zdiagnozowanie sytuacji w obszarze bezpiecznego mieszkalnictwa i otoczenia, sformułowanie 

Druk: MPiPS 2



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)

5000

10

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

rekomendacji dot. zmian i udogodnień. 
• Integracja i aktywizacja społeczna poprzez uczestniczenie w zajęciach ruchowych. Promocja 
zdrowego, aktywnego stylu życia
• Opracowanie medium (publikacja) informacyjnego, prezentującego opinie, krytyczne spojrzenie i 
wizję zmian w perspektywie osób 60+. Publikacja o treści społecznej przygotowana przez seniorów, 
jako nowa forma aktywności i partycypacji.
• Uczestniczenie adresatów zadania w zajęciach ruchowych, promujących aktywność fizyczną, dbanie o 
swoje zdrowie i kondycję. Umożliwienie spotykania się i realizowania wspólnej aktywności, jako forma 
integracji wewnątrzpokoleniowej
II. Realizacja  Zadania Publicznego w ramach programu FIO 2013 –
 „M-Łodzi Duchem – Aktywizacja poprzez Społeczne Zaangażowanie”, realizacja w okresie od 01.06. do 
30.12.2013r., Umowa nr 131_I/13
Cele i działania w Zadaniu II :
Cel główny: wydano gazetę lokalną przy zaangażowaniu, aktywności i zintegrowaniu wszystkich 
środowisk senioralnych, biorących udział w projekcie. Udało się stworzyć oddzielny egzemplarz gazety 
w Zduńskiej Woli, bowiem materiał zgromadzony przez tę grupę uczestników był bardzo obszerny i 
mocno osadzony w realiach lokalnych. Zgodnie z założeniem, powstał także dodatek do łódzkiego 
wydania, przygotowany przez grupę z Aleksandrowa Łódzkiego.
Cele szczegółowe:
Dzięki realizacji zadania, wspólnym spotkaniom, dyskusjom, wymianie doświadczeń, wiedzy i  
wzajemnemu motywowaniu do aktywności, wzmocniony został potencjał seniorów, kreatywność i chęć 
bardziej świadomego i merytorycznego włączenia się w działania publiczne.
Lokalna gazeta senioralna stała się także elementem, zmieniającym wizerunek seniora i postawę wobec 
tej grupy wiekowej-otoczenie seniorów, osoby w różnym wieku, mają okazję przekonać się, że osoby 
starsze mogą i chcą być aktywne w przestrzeni publicznej i współtworzyć ją ze swojej perspektywy, ale 
w duchu międzypokoleniowości, bowiem tematy poruszane w gazecie senioralnej dotyczą często 
wszystkich grup wiekowych.
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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

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Działania w zakresie 
aktywizacji społecznej osób 
starszych, włączenia w życie 
społeczne i publiczne, 
wsparcie utworzonego przy 
Stowarzyszeniu Klubu 
Seniorów "M-Łodzi 
Duchem", współtworzenie i 
wydawanie gazety 
senioralnej "My, M-Łodzi 
Duchem"; promowanie i 
wspieranie idei "aktywnego 
starzenia się w zdrowiu"", 
współtworzenie propozycji i 
promowanie 
zaangażowania seniorów w 
kształtowanie przestrzeni 
publicznej, zgodnie z ideą 
"miasta przyjaznego 
starzeniu"

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie i 
prowadzenie zajęć 
aktywności fizycznej dla 
osób starszych - joga dla 
seniorów - stałe zajęcia dla 
grup 60+

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

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

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
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 75,285.11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 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) 75,285.11 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6,440.11 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

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

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)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

74,013.36 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: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 68,845.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

74,013.36 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 74,013.36 zł

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

1,271.75 zł

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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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

1.2. 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19.00 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)

5.00 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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20,530.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20,530.00 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

155.00 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

661.00 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

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

organizacji

Grażyna Busse, Grzegorz 
Kowalski/ 14.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 7


