
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. SKIERNIEWICE

Powiat M. SKIERNIEWICE

Ulica WARYŃSKIEGO Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość SKIERNIEWICE Kod pocztowy 96-100 Poczta SKIERNIEWICE Nr telefonu 468333908

Nr faksu 468333908 E-mail 
sonsi.skierniewice@gmail.co
m

Strona www sonsiskc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 75042486000000 6. Numer KRS 0000104514

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

Bogumiła Krakowiak Przewodnicząca Zarządu 
Głównego

TAK

Sławek Stępniak Skarbnik TAK

Halina Fortuna Sekretarz TAK

Danuta Starzec Członek TAK

Jacek Nowak 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

Marianna Wilczak - 
Kowalczyk

Główna Komisja 
Rewizyjna

TAK

Bożena Lesiak Główna Komisja 
Rewizyjna

TAK

Zofia Trębska Główna Komisja 
Rewizyjna

TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNI INACZEJ" W SKIERNIEWICACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych

2. osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób 
niepełnosprawnych

3. rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji

4. obronę interesów osób niepełnosprawnych

5. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia

6. niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, 
zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej oraz w razie 
potrzeby charytatywnej

7. prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności 
opiekuńczej, leczniczej terapeutycznej, edukacyjnej, wychowawczej i 
sportowo-rekreacyjnej

8. przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych dla 
osób niepełnosprawnych

2. Zapewnienie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć i udziału w 
imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Organizowanie miejsc pracy, w tym pracy chronionej

4. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym 
zaspokajania ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, 
szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki , 
udziału w kulturze, wspierania w samodzielnym , niezależnym życiu oraz 
zabezpieczenia socjalnego, pomocy i ochrony prawnej. Uczestniczenie w 
pracach dotyczących projektowania i opiniowania ustaw oraz uchwał a 
także innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Zapewnienie stosownych miejsc zamieszkania, w tym różnych form 
mieszkalnictwa chronionego oraz stworzenie perspektywy godziwego 
życia,

6. Prowadzenie działalności wydawniczej

7. Prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej

8. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych

9. Przynależność do krajowych organizacji inwalidzkich

10. Gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia

11. Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych 
warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Działania podejmowane przez stowarzyszenie w 2015 roku miały na celu wspieranie różnych metod 
rehabilitacji, aktywności społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych 
Jedną z form działalności było  prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jest to placówka 
terapeutyczno – rehabilitacyjna dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

umiarkowanym, mających w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania do terapii zajęciowej. Terapią 
objętych było 40 osób niepełnosprawnych z miasta i powiatu Skierniewice. Uczestnicy objęci są 
rehabilitacją społeczną i zawodową. Odbywają praktyki        w Spółdzielni Inwalidów Zakład Elementów 
Indukcyjnych w Skierniewicach, Instytucie Ogrodnictwa, PCK w Skierniewicach.
Działalność informacyjna -  redagowanie i wydawanie  kwartalnika „Nasz Warsztat”, poruszającego 
problemy osób niepełnosprawnych. Grupa dziennikarska  wydała kolejne                 4 numery 
kwartalnika „Nasz warsztat” w nakładzie 400 egzemplarzy. 
Stowarzyszenie sponsoruje działalność grupy teatralnej „Kraina Czarów”. Grupa bierze udział w 
festiwalach i przeglądach teatralnych. Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych                    w 
2015r. stanowiły  kontynuację pracy nad przygotowaniem nowych scenek spektaklu opartego na 
„Bajkach chińskich”   z udziałem nowych członków grupy teatralnej .  Ostatecznym finałem była 
premiera spektaklu, która odbyła się 10.12.2015r.w kinoteatrze „Polonez”. Premiera spektaklu 
połączona była z uroczystym podsumowaniem konkursu na najlepszego Dziennikarza Roku 2015 
kwartalnika „Nasz Warsztat”. Wyboru zwycięzcy dokonuje jury składające się z dziennikarzy lokalnych 
gazet, przedstawiciela Urzędu Miasta Skierniewice Rady Polek. Grupa teatralna „Kraina Czarów” 
wystąpiła także podczas uroczystości 20-lecia działalności skierniewickiego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej oraz na XI Prezentacjach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach.  
Ważnym aspektem była integracja społeczna realizowana przez udział w wycieczkach krajoznawczych, 
zawodach sportowych, konkursach plastycznych, jak również w spotkaniach z uczestnikami innych 
ośrodków. Bal karnawałowy w Głuchowie, Światowy Dzień Inwalidy w Skierniewicach, wspólne wyjścia 
do kina, prelekcje podróżnicze.  Współpraca  z teatrem Realistycznym w Skierniewicach
Warsztat Terapii Zajęciowej był współorganizatorem otwartego turnieju gry w boule w trakcie 
organizowanego przez OSIR Nawa „Pikniku rodzinnego Zalewaya w Skierniewicach. Zorganizowano I  
Paraolimpiadę Zabawowo-Sportową w Skierniewicach z udziałem przedstawicieli DPS Dąbrowa, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parmie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie, harcerzy ze 
skierniewickich szkół.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla członków stowarzyszenia w 2015 roku były uroczyste obchody  20-
lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skierniewicach               z udziałem wielu zaproszonych 
gości – władz miasta, przedstawicieli samorządu, współpracujących organizacji, darczyńców, przyjaciół z 
innych warsztatów.  
W 2015 roku Stowarzyszenie zawarło  porozumienia wolontariackie   o współpracy w zakresie pomocy 
dorosłym osobom niepełnosprawnym W ramach porozumienia wolontariusz wykonuje świadczenie 
polegające na organizowaniu czasu wolnego, pomaganiu w robieniu zakupów, pomaga w dotarciu do 
lekarza, okresowe pomaganie w sprzątaniu, pomaganie podczas wycieczek i wyjazdów.
Stowarzyszenie prezentowało swoją działalność jako organizacja pozarządowa podczas spotkania na 
Rynku Skierniewickim „Zostaw swój 1% w Skierniewicach”
W 2015 roku  Stowarzyszenie brało udział w projekcie badawczym „Formalne i nieformalne instytucje 
opieki w Polsce”, organizowanym przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Efektem badania  była 
przygotowanie  analizy sytuacji grup wymagających opieki wraz z określeniem skali dopasowania 
świadczonej opieki do potrzeb podopiecznych. Efekty programu zostały przedstawione w 
Skierniewicach na seminarium, w październiku 2015r. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele 
stowarzyszenia. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego
W miesiącu maju w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach odbyła się konferencja pod hasłem 
„Tacy Sami”, poświęcona problemom i integracji osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele 
stowarzyszenia przedstawili bazę placówki, realizowane cele, omówili  problemy osób 
niepełnosprawnych. Efektem spotkania było utworzenie przez Miasto Skierniewice świetlicy 
terapeutycznej. W zajęciach uczestniczą również członkowie naszego stowarzyszenia, którzy  nie mają 
możliwości uczestniczenia w zajęciach warsztatowych.
Stowarzyszenie   reprezentowane   było  w  Społecznej Radzie  do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
zarówno w mieście Skierniewice   jak  i powiecie ziemskim Skierniewice. 
Prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skierniewicach  prezentowane były  na 
warsztatowym  stoisku  w czasie XXXVIII Skierniewickiego  Święta Kwiatów Owoców i Warzyw.
Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, na której zamieszczane są informacje dotyczące 
funkcjonowania stowarzyszenia, ukazują się  kolejne numery kwartalnika „Nasz warsztat”. Istnieją 
zakładki dotyczące statutu, działalności, ukazują się sprawozdania. Zamieszczamy zdjęcia z imprez 
sportowych, wycieczek.  
Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osób 
niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, kwalifikacji 
umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej. Stowarzyszenie wspiera również rodziców i opiekunów w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i terapeutycznych  członków oraz  świadczy pomoc  w 
rozwiązywaniu problemów życiowych. Uzyskane przychody przeznaczane są na pokrycie kosztów 

Druk: MPiPS 3



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 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)

400

0

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 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

związanych z realizacją zadań statutowych stowarzyszenia,

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i 
prowadzenie  
warsztatów terapii 
zajęciowej
Działania podejmowane 
przez stowarzyszenie 
mają na celu 
wspieranie różnych 
metod rehabilitacji, 
aktywności społecznej i 
zawodowej dorosłych 
osób 
niepełnosprawnych 
Jedną z podstawowych 
form działalności było  
prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Jest 
to placówka 
terapeutyczno – 
rehabilitacyjna dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym lub 
umiarkowanym, 
mających w orzeczeniu 
o niepełnosprawności 
wskazania do terapii 
zajęciowej. Terapią 
objętych było 40 osób 
niepełnosprawnych z 
miasta i powiatu 

85.32.C

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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Skierniewice.
Terapia zajęciowa 
prowadzona jest 
zgodnie z 
indywidualnymi 
programami 
rehabilitacji i terapii, 
stosownie do rodzaju 
schorzenia oraz 
indywidualnych 
możliwości 
psychofizycznych 
każdego uczestnika w 8 
pracowniach: 
komputerowej, 
plastycznej, 
technicznej,  
rękodzielniczej, 
gospodarstwa 
domowego, szkole życia 
z elementami plastyki, 
pracownia umiejętności 
społecznych, pracowni 
przygotowania 
zawodowego. 
Uczestnicy objęci są 
rehabilitacją społeczną i 
zawodową. Odbywają 
praktyki  w Spółdzielni 
Inwalidów Zakład 
Elementów 
Indukcyjnych w 
Skierniewicach, 
Instytucie Ogrodnictwa, 
PCK w Skierniewicach. 
Stowarzyszenie 
zatrudnia 15 osób na 12
 etatach

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie 
wypoczynku, wystaw, 
pokazów imprez 
sportowych, kulturalno-
oświatowych - 
prowadzenie zespołu 
teatralnego
     Teatr jest 
składnikiem życia 
społecznego. Działania 
podjęte w ramach 
realizacji  zadania 
stworzyły 
niepełnosprawnym 
beneficjentom 
możliwość aktywnego 
uczestniczenia w życiu 
społecznym, 
zwiększenia 
aktywności, zdobycia 
nowych doświadczeń 
oraz zaprezentowania 
się w różnych rolach 
społecznych

93.11.Z
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 Działalność grupy 
teatralnej „Kraina 
Czarów”. Grupa 
składająca się z osób 
niepełnosprawnych i 3 
instruktorek bierze 
udział w festiwalach i 
przeglądach 
teatralnych. Warsztaty 
teatralne dla osób 
niepełnosprawnych  w 
2015r. stanowiły  
kontynuację pracy nad 
przygotowaniem 
nowych scenek 
spektaklu opartego na 
„Bajkach chińskich”   z 
udziałem nowych 
członków grupy 
teatralnej .  
Ostatecznym finałem 
była premiera 
spektaklu, która odbyła 
się 10.12.2015r.w 
kinoteatrze „Polonez”. 
Premiera spektaklu 
połączona była z 
uroczystym 
podsumowaniem 
konkursu na 
najlepszego 
Dziennikarza Roku 2015
 kwartalnika „Nasz 
Warsztat”. Wyboru 
zwycięzcy dokonuje 
jury składające się z 
dziennikarzy lokalnych 
gazet, przedstawiciela 
Urzędu Miasta 
Skierniewice Rady 
Polek. Grupa teatralna 
„Kraina Czarów” 
wystąpiła także podczas 
uroczystości 20-lecia 
działalności 
skierniewickiego 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej oraz na XI 
Prezentacjach 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Łazach.  
Realizacja zadania 
publicznego „Działa

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie szkoleń, 
warsztatów służących 
przedstawianiu 
problemów osób 
niepełnosprawnych i 
sposobów ich realizacji.
W 2015 roku  
Stowarzyszenie brało 
udział w projekcie 

85.59.B
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

badawczym „Formalne i 
nieformalne instytucje 
opieki w Polsce”, 
organizowanym przez 
Ministerstwo pracy i 
Polityki Społecznej. 
Efektem badania  była 
przygotowanie  analizy 
sytuacji grup 
wymagających opieki 
wraz z określeniem 
skali dopasowania 
świadczonej opieki do 
potrzeb podopiecznych. 
Efekty programu 
zostały przedstawione 
w Skierniewicach na 
seminarium, w 
październiku 2015r. 
Uczestniczyli w nim 
także przedstawiciele 
stowarzyszenia. Projekt 
był współfinansowany 
przez Unię Europejską 
w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego
W miesiącu maju w 
Zespole Szkół 
Integracyjnych w 
Skierniewicach odbyła 
się konferencja pod 
hasłem „Tacy Sami”, 
poświęcona 
problemom i integracji 
osób 
niepełnosprawnych. 
Przedstawiciele 
stowarzyszenia 
przedstawili bazę 
placówki, realizowane 
cele, omówili  problemy 
osób 
niepełnosprawnych. 
Efektem spotkania było 
utworzenie przez 
Miasto Skierniewice 
świetlicy 
terapeutycznej. W 
zajęciach uczestniczą 
również członkowie 
naszego 
stowarzyszenia, którzy  
nie mają możliwości 
uczestniczenia w 
zajęciach 
warsztatowych.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność odpłatna 
dotyczyła  pokrycia 
przez uczestników 
części kosztów 
wycieczki do 
Tomaszowa 
Mazowieckiego i okolic 
.  Wycieczka 
jednodniowa 
umożliwiająca poznanie 
nieznanych terenów 
województwa łódzkiego 
 Koszty wycieczki 
obejmowały między 
innymi transport, 
wyżywienie 
,ubezpieczenie oraz 
bilety do zwiedzanych 
obiektów oraz usługę 
przewodnicką.
Zadanie było 
realizowane w ramach 
wykonywania zadania 
publicznego 
„Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych - 
Prowadzenie 
działalności 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnej dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych”

93.11.Z

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 726,541.14 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,920.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,790.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 712,830.44 zł

0.00 zł

615,695.37 zł

73,515.00 zł

4,500.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,012.00 zł

2,922.00 zł

1,990.00 zł

3,100.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,920.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 693,710.37 zł
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2.4. Z innych źródeł 16,898.07 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,920.70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7,920.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 851.39 zł

3.3. 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 719,257.06 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł 0.00 zł

5,790.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

713,467.06 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Organizacja premiery spektaklu "Bajki chińskie" w wykonaniu grupy teatralnej "Kraina Czarów", w 
tym zakup nagród dla członków grupy

399.68 zł

2 Koszty związane z udziałem grupy teatralnej "Kraina Czarów" w XI Prezentacjach Warsztatów 
Terapii Zajęciowych w Łazach k/Zawiercia

451.71 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 świadczące usługi 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)

15.0 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)

12.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 444,136.80 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

441,536.80 zł

346,426.72 zł

- nagrody

- premie

50,467.30 zł

34,547.45 zł

- inne świadczenia 10,095.33 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,600.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

8.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,177.14 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

5,020.40 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie działalności 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnej dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie wycieczki dla 
członków stowrzyszenia oraz 
dofinansowanie dla grupy 
teatralnej "Kraina Czarów"

Miasto Skierniewice 2,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w 
Skierniewicach

1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Skierniewicach

Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Skierniewicach

Miasto Skierniewice 71,015.00 zł

Druk: MPiPS 14



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

organizacji

Bogumiła Krakowiak, Sławek 
Stępniak, Danuta Starzec,Halina 

Fortuna, Jacek Nowak
14-07-2016

Data wypełnienia sprawozdania 2016-07-15

Druk: MPiPS 15


