
Ministerstwo 
Rodziny, 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 2017-07-14

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

Mariola Bertram sekretarz TAK

Grzegorz Kowalski skarbnik 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

Jolanta Kamińska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Gęsikowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Mundzik członek Komisji 
Rewizyjnej

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)

1000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie kontynuowało działania o bieżącym charakterze, tj: systematyczne spotkania z różnymi 
grupami seniorów; prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i właczających.
W 2016 roku wspierało kilka grup nieformalnych osób starszych, poprzez instytucjonalne 
reprezentowanie oraz merytoryczne, specjalistyczne działania:
- Klub Seniorów M-Łodzi Duchem
- Grupa Aktywni Plus
 W 2016 roku udało się sfinansować i wydać 2 numery gazety "My, M-łodzi Duchem"; wydawnictwo 
zostało zwieszone do końca roku 2016
 Nawiązanie porozumienia o współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 90 w Łodzi - prowadzenie działań 
międzypokoleniowych z Przedszkolem
 Nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Chojny w Łodzi oraz Towarzysztwa Przyjaciół Dzieci, O. Łódź-
Górna w Łodzi
 Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 109 w Łodzi - realizacja projektu SACHI 2
 Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim: Wydziałem Nauk o Wychowaniu w ramach Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym, Zakładem 
Pracy i Polityki Społecznej - goszczenie studentó na zajęciach, realizowanych przez Stowarzyszenie; 
                                                     Projekt „Łódzkie ma pomysł na zdrowie. Ruszaj się dla zdrowia.”  2016– 
finansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego; realizowany w 6 gminach Województwa 
Łódzkiego; dotyczył aktywizacji ruchowej oraz edukacji zdrowotnej w grupie osób w wieku 60+, 
mieszkańców wybranych gmin.

Realizacja działań w ramach Programu Grant na lepszy start: wsparcie 2 projektów dla grup 
nieformalnych:
 - Biblioaktywni - działania na rzecz dzieci, zamieszkałych na terenie dzielnicy Bałuty
 - Wyobraźnia łączy pokolenia - projekt tworzenia i wykorzystywania lalek-postaci, wykonywanych przez 
seniorów; tworzenie tekstó i form przedstawień dla dzieci
 Współpraca z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 - współdziałanie w ramach Centrum Inicjatyw 
Międzypokoleniowych prz CZP 2
  Projekt SACHI 2 – Dzieląc się Dzieciństwem, ERASMUS+ 2016-2018 - udział w spotkaniu partnerskim w 
Palmie - Majorka i rozpoczęcie działań w projekcie
- Aktywność i reprezentacja ECIM HIPOKAMP w 2 Komisjach Dialogu Obywatelskiego: ds Polityki 
Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej oraz ds. Sportu Powszechnego
- Reprezentowanie ECIM HIPOKAMP w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego przez p. 
Grażynę Busse
 Udział przedstawicielek Zarządu ECIM HIPOKAMP w Radzie Głównej EURAG w Bratysławie, wrzesień 
2016
Podjęcie działań, zmierzających do organizacji Międzynarodowej Konferencji SILVER TOURISM, we 
współpracy z DARLOT i EURAG
Wsparcie merytoryczne i udział w organizacji działań w projekcie "MoGe - Modelowa 
gerontoprofilaktyka na wsi" - w ramach ASOS 2016
 Uczestniczenie i współpraca w Konsorcjum Pro Age - Pracownia Gerontotechnologii i Edukacji 
Gerontologicznej
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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

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Wszystkie działania 
Stowarzyszenia i jego 
podstawowa misja oraz cele 
skierowane są do lub 
realizowane we współpracy ze 
środowiskami osób starszych - 
seniorów. Działania dotyczą 
zaróno przygotowania do 
starości, starzenia się oraz 
wiedzy o starości, jako fazie 
życia; wydawnictwo My, M-
Łodzi Duchem jest formą 
aktywizacji senioró, którzy 
piszą artykuły do gazety, a więc 
nie tylko są czytelnikami, ale 
przede wszystkim 
współautorami kwartalnika; 
działania z zakresu integracji 
międzypokoleniowej są 
również oparte na 
edukacyjnym przygotowaniu 
grupy seniorów do współpracy 
międzypokoleniowej; 
przekazywane są informacje, 
które służą wypracowaniu 
narzędzi, przydatnych do 
realizacji przedsięwzięć 
międzypokoleniowych w 
sposób profesjonalny i celowy

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-14 3



ochrona i promocja zdrowia Realizacja zadań i działań, 
obejmujących zajęcia ruchowe 
oraz teoretyczne, dotyczące 
profilaktyki gerontologicznej i 
zdrowego trybu życia; 
upowszechnianie wiedzy i 
umiejętności z zakresu 
samodiagnozowania, 
weryfikowania stanu swojej 
sprawności funkcjonalnej; 
przekazywanie narzędzi i 
materiałów edukacyjnych w 
ww. obszarze. W tym celu 
Stowarzyszenie współpracuje 
także z lokalnymi 
samorządami, instytucjami i 
organizacjami, które kierują 
swoje działania do osób 
starszych. Stowarzyszenie 
upowszechnia także wiedzę z 
zakresu nowoczesnych 
technologii i rozwoju sfery e-
zdrowia oraz e-medycyny, jako 
coraz bardziej zaawansowanej 
ścieżki docierania do pacjentó, 
a więc także do najstarszego 
pokolenia

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Zaangażowanie w działania 
Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. Sportu 
Powszechnego; działania we 
współpracy z innymi 
organizacjami, aktywnymi w 
obszarze sportu powszechnego 
i amatorskiego; podejmowanie 
wspólnych przedsięwzięć, 
skierowanych do mieszkaców 
miasta, w zakresie sportowych 
działań amatorskich, w 
międzypokoleniowym 
wymiarze, ogólnodostępnych i 
bezpłatnych. Jednocześnie 
Stowarzyszenie upowszechnia 
wiedzę na temat zdrowego 
stylu życia, aktywności 
ruchowej i jej wpływu na 
jakośc życia w każdym wieku. 
Celem Stowarzyszenia jest 
także wyjaśnianie roli 
aktywności ruchowej dla 
zachowania sprawności 
umysłowej, poznawczej. 
Wykorzystujemy 
doświadczenia 
profesjonalistów, aby 
proponować ćwiczenia 
dostosowane do wieku 
odbiorców, niewymagające 
specjalistycznych sprzętów i 
nakładów finansowych

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 32 123,60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 249,60 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) 30 874,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

35 849,51 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

 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

35 849,51 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 35 849,51 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 725,91 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-14 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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

4.1. Przychody z 1% podatku 1 249,60 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

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

1.2. 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

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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0,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

17,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

17,00 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)

12,00 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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grażyna Busse
Mariola Bertram Data wypełnienia sprawozdania
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