
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-14

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 601254371

Nr faksu E-mail 
hipokamplodz@gmail.com

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

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

Mariola Bertram sekretarz TAK

Grzegorz Kowalski skarbnik TAK

EDUKACYJNE CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ "HIPOKAMP"

1. Opis działalności pożytku publicznego

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

5

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)

Organizacja współpracuje z instytucjami publicznymi: Centrum Zajęć Pozaszkolnych, Dom 
Międzypokoleniowy, biblioteki, przedszkola; jako osoby prawne rozumiemy inne organizacje 
pozarządowe, w tym UTW

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2015 stowarzyszenie prowadziło działania, będące kontynuacją najważniejszych przedsięwzięć z 
lat ubiegłych. 
1. Wydawanie i rozpowszechnianie bezpłatnej, obywatelskiej gazety "My, M-Łodzi Duchem"; 
współpraca ze środowiskami seniorów przy przygotowywaniu i tworzeniu gazety; uczestniczenioe w 
wydarzeniach typu konferencje, seminaria, warsztaty - relacjonowanie najważniejszych tematów na 
łamach gazety; upowszechnianie informacji i wiedzy z obszarów zainteresowania seniorów - 
gerontologia, geriatria, sprawy społeczne i ekonomiczne, dotyczące osób starszych. Zarówno gazeta, jak 
i spotkania z grupami seniorów docierają do kilku miejscowości w woj. łódzkim , poza miastem Łódź
2. Uczestniczenie w Forum Trzeciego Wieku w Krynicy: relacje i podsumowanie najważniejszych 
tematów Forum na łamach gazety i podczas spotkań ze środowiskami seniorów; nawiązanie współpracy 
z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu;
3. Wzmocnienie i rozszerzenie działań w obszarze edukacji i współpracy międzypokoleniowej poprzez:
- prowadzenie działań międzypokoleniowych we współpracy z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w 
Łodzi oraz Domem Międzypokoleniowym BEDNARSKA w Łodzi; uzasadnienie merytoryczne i 
organizacyjne dla utworzenie przy CZP2 Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
- realizacja projektu: "Zagraj wspomnienie. Międzypokoleniowy teatr inspirowany twórczością Tadeusza 
Kantora", jako zadanie Urzędu Miasta Poznania, współfinansowanego ze środków Miasta Poznań
W wyniku realizacji projektu powstała publikacja: Metodyka edukacyjnej integracji międzypokoleniowej 
oraz zarejestrowano etiudy i przedsięwzięcia twórcze uczestników projektu - seniorów i dzieci.
4. Realizacja działań w ramach grantu "Mikrowsparcia" - projekt pilotażowy "Animacja społeczna w 
ramach rewitalizacji". Działania dotyczyły edukacji, informacji i upowszechniania szczegółowych planó, 
dotyczących rewitalizacji miasta Łodzi; miały także na celu właczenie najstarszej grupy mieszkańców w 
ten proces
5.Realizacja zadania "Aktywność fizyczna osób starszych" w ramach konkursu ofert UMŁ - Wydział 
Sportu. Zajęcia jogi i nordic walking dla osób starszych;
6. Włączenie się w organizację i promocję II Łódzkich Senioraliów;
7. Prace w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy 
Międzypokoleniowej;
8. Prace w Zespole ekspertów przy tworzeniu dokumentu: Polityka Demograficzna Miasta Łodzi
9. Regularne spotkania cotygodniowe i wspieranie merytoryczne oraz organizacyjne Klubu Seniorów M-
Łodzi Duchem; działania edukacyjne, kulturalne i międzypokoleniowe;
10. Udział w spotkaniu członków EURAG w Berlinie - współpraca międzynarodowa w ramach EURAG; 
wymiana doświadczeń, wymiana informacji; planowane spotkania w kolejnych latach
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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 w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie działań 
edukacyjnych; wspieranie 
aktywności społecznej w tym 
obywatelskiej; rzecznictwo i 
reprezentowanie interesów 
grupy wiekowej 60+; 
poradnictwo geronologiczne i 
gerontopedagogiczne; 
działania służące integracji 
międzypokoleniowej; 
wydawanie kwartalnika "My, 
M-Łodzi Duchem", gazety 
bezpłatnej, współredagowanej 
przez osoby starsze i 
skierowanej do seniorów; 
animowanie działań 
samopomocowych i nicjatyw 
nieformalnych przez grupy 
seniorów; wspieranie 
działalności Klubu Seniorów M-
Łodzi Duchem oraz Centrum 
Inicjatyw 
Międzypokoleniowych przy 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych 
nr 2 w Łodzi

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie

Działania edukacyjne w 
obszarze "uczenia się przez 
całe życie", promocja i 
upowszechnianie tej idei; 
edukacja międzypokoleniowa; 
edukacja o starości, do starości 
i w starości; edukacja 
międzypokoleniowa poprzez 
organizowanie warsztatów 
tematycznych i 
merytorycznych, 
przygotowujących osoby 
starsze do pracy z dziećmi i 
młodzieżą, jako osoby 
wspierające formalną edukację 
oraz działania poza obszarem 
edukacji formalne - czas wolny, 
zajęcia pozaszkolne i inne; 
przygotowywanie programów i 
poradników metodycznych, 
dotyczących edukacji 
zdrowotnej, 
gerontologicznwej, edukacji i 
współpracy 
międzypokoleniowej
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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) 49 737,61 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 822,39 zł

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działania z zakresu aktywności 
ruchowej dla seniorów z 
elementami edukacji 
zdrowotnej i gerontologicznej; 
upowszechnianie aktywnego i 
zdrowego starzenia się poprzez 
aktywność fizyczną i 
profilaktykę zdrowotną; 
organizowanie zajęć 
ruchowych dla grup seniorów 
w zakresie jogi oraz nordic 
walking, ze szczególnym 
uwzględnieniem 
przygotowania prowadzących 
do pracy z osobami starszymi i 
znajomością ograniczeń i 
zagrożeń, związanych z 
wiekiem; współpraca z 
Urzędem Miasta Łodzi-
Wydziałem Sportu w ww. 
zakresie; upowszechnianie 
aktywności fizycznej poprzez 
zamieszczanie relacji z zajęć w 
różnego rodzaju mediach, w 
tym społecznościowych

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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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) 48 915,22 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 822,36 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 822,39 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 747,39 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

44 682,15 zł

3 974,82 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 Dofinansowanie wydania 10. numeru obywatelskiej, społecznej, bezpłatnej gazety "My, M-Łodzi 
Duchem", jesień 2015

672,39 zł

2 Koszty obsługi konta bankowego OPP w 2015r.- 12, 50 zł / m-c 87,50 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 36 000,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

48 656,97 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 48 656,97 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 080,64 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

8,0 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)

8,00 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 22 030,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 030,00 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

2 753,75 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

3 450,00 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

Organizacja jest członkiem federacji:
krajowych: OFOP i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,
międzynarodowych: EURAG
Współpracuje z wieloma  organizacjami i instytucjami w Europie

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

organizacji

Grażyna Busse / 14.07.2016 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)
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