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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina SKIERNIEWICE

Powiat SKIERNIEWICE

Ulica UL. NOWOBIELAŃSKA Nr domu 92B 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

Andrzej Madej 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

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bożena Lesiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zofia Trębska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNI INACZEJ" W SKIERNIEWICACH

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

• zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
• osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób 
niepełnosprawnych,
• rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji,
• ochronę interesów osób niepełnosprawnych,
• wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia,
• niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, 
zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej  oraz w razie 
potrzeby charytatywnej,
• prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych  działalności 
opiekuńczej,  leczniczej terapeutycznej, edukacyjnej , wychowawczej  i 
sportowo-rekreacyjnej
• przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

• prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
• organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych dla osób 
niepełnosprawnych,
• organizowanie miejsc pracy, w tym pracy chronionej,
• 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   
• prowadzenie działalności  wydawniczej, w tym kwartalnika „Nasz 
Warsztat”
• prowadzenie grupy teatralnej „Kraina Czarów”
• gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia
• współpracę z krajowymi, zagranicznymi  organizacjami o podobnych 
celach i założeniach statutowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w roku 2017 realizowało zadania 
przewidziane w statucie. Niepełnosprawni to jedna z grup  społecznych najbardziej narażona  na 
marginalizację, dyskryminację i izolacje społeczną. Przeciwdziałanie tej sytuacji od ponad 20 lat jest 
jednym z kierunków działania stowarzyszenia. Oferta programowa kierowana jest głównie do dorosłych 
osób niepełnosprawnych, członków najbliższego otoczenia, osób integrujących się z tym środowiskiem. 
Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy chcą swoimi działaniami prowadzić do szeroko pojętej integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Do stowarzyszenia w 2017r. należało 128 członków. Są to głównie 
dorosłe osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju niepełnosprawnością (ruchową, psychiczną, 
intelektualną) ich rodzice, opiekunowie, a także inne osoby współpracujące z osobami 
niepełnosprawnymi. 
W roku 2017 Stowarzyszenie realizowało projekt promujący twórczość teatralną dorosłych osób 
niepełnosprawnych w lokalnej społeczności. Skierniewickie spotkania teatralne ‘’Teatr-terapią dla 
wszystkich’’ zorganizowane były przez stowarzyszenie w ramach II edycji konkursu ,,Małe Granty 
Kultury’’, współfinansowane także przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. W przeglądzie 
wystąpiło 7 grup teatralnych z terenu województwa łódzkiego prezentując swoje możliwości dla około 
300 widzów. Stowarzyszenie zakłada, że Skierniewickie Spotkania Teatralne staną się imprezą cykliczną. 

Celem projektu było pokazanie, że bez względu na bariery intelektualne, społeczne, czy też fizyczne, 
ludzie sprawni inaczej mają różnorodne zainteresowania i liczne umiejętności. Tego typu działania 
przyczyniają się do zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych, stereotypowo postrzeganych jako 
bierne i wymagające opieki oraz zwiększenia ich akceptacji przez lokalną społeczność.
 W 2017 roku stowarzyszenie realizowało również projekt pn. „Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych – Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych pn „Aktywni Sprawni Inaczej””. 
W ciągu trwającego 9 miesięcy projektu przeprowadzono 80 godzin warsztatów teatralnych z udziałem 
dorosłych osób niepełnosprawnych - członków grupy teatralnej „Kraina Czarów”. Ich efektem była 
premiera spektaklu „Niebieski motyl”, opartego na opowiadaniu jednej z uczestniczek WTZ. Uroczysta 
premiera miała miejsce 14 grudnia 2017 roku w Sali Kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w 
Skierniewicach przy udziale zaproszonych gości i widzów.
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Istotnym elementem rehabilitacji jest również integracja środowiska poprzez aktywne formy spędzania 
czasu poza miejscem zamieszkania. W roku 2017 zorganizowano dwudniową wycieczkę do 
atrakcyjnych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, a członkowie koła w Głuchowie 
uczestniczyli w wycieczce do miejscowości Siemiatycze oraz Zduńskiej Woli.
 Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” zgodnie ze statutem prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Jest to 
placówka dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Przygotowuje  osoby z 
niepełnosprawnością  do maksymalnie samodzielnego życia, a także podjęcia pracy zawodowej.  
Terapią objętych jest 40 osób niepełnosprawnych z miasta i powiatu Skierniewice. Są to w większości 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby chore psychicznie lub ze schorzeniami 
neurologicznymi. Zajęcia w 8 pracowniach są dostosowane do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych każdego uczestnika.
Stowarzyszenie do realizacji w/w zadań zatrudnia kadrę, która posiada specjalistyczne wykształcenie, 
kursy i szkolenia z zakresu różnych metod rehabilitacji. W 2017 roku zatrudnionych było15 osób na 12 
etatach.  
Obok tych aktywności niepełnosprawni uczestniczą w zajęciach grupy dziennikarskiej i teatralnej. Grupa 
dziennikarska w 2017 roku wydała kolejne 4 numery kwartalnika „Nasz warsztat” w nakładzie ponad 
400 egzemplarzy. Poruszane są w nim sprawy dotycząceosób niepełnosprawnych, przeprowadzane 
wywiady z ciekawymi osobami. Kwartalnik cieszy się coraz większą popularnością. Zgodnie z tradycją 
ogłoszono konkurs na dziennikarza roku, w którym jury stanowią zawodowi dziennikarze tygodnika ITS 
Dziennik Łódzki, Głosu Skierniewic, Rady Polek oraz przedstawiciel samorządu. Dużym wsparciem 
finansowym dla grupy dziennikarskiej była dotacja finansowa Rady Polek w Warszawie.
Należy podkreślić, iż osoby niepełnosprawne biorą udział w różnego rodzaju festiwalach twórczości 
teatralnej, plastycznej, sportowej - odnosząc sukcesy i zdobywając nagrody.
W 2017 roku nasi członkowie uczestniczyli między innymi w XIX Międzypowiatowym Przeglądzie Szopek 
Bożonarodzeniowych w Dąbrowie, II etapie eliminacji regionalnych XVII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana 2017 w Zgierzu, XII 
Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017”, IX Edycji 
Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak balsam” w 
Łodzi, a także udział w Pikniku Rodzinnym Zalewaya, podczas którego Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu był organizatorem otwartego turnieju gry w boule.
Zajęcia rehabilitacyjne i integracja środowiska wpływają nie tylko na poprawę zdrowia psychicznego i 
fizycznego, ale dostarczają wielu wrażeń, ciekawych przeżyć i radości.
Działalność stowarzyszenia to także uczestniczenie w pracach dotyczących projektowania i opiniowania 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
W tym zakresie czynnie uczestniczyliśmy jako organizacja pozarządowa w konsultacjach społecznych 
dotyczących Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Tacy Sami” na lata 2017-
2020 oraz konsultacjach społecznych dotyczących zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem”. Organizatorzy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Caritas Polska. 
Spotkanie odbyło się w Łodzi.
Przedstawiciele stowarzyszenia wzięli udział w projekcie pn .”Monitoring działań jednostek 
administracji rządowej i samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z 
niepełnosprawnościami”, Badanie prowadziło Stowarzyszenie Nowych Technik z Łodzi, a jego celem 
było określenie poziomu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych w jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego.
Ponadto w 2017r. Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej”, Miasto Skierniewice wraz ze Stowarzyszeniem 
Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My z Łodzi w roli partnera przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”; Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”; Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, którego 
celem ma być pozyskanie funduszy na utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Społecznych w 
Skierniewicach. Realizacja w/w projektów  przyczynia się do podnoszenia kompetencji 
psychospołecznych  zawodowych i odpowiedniego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w 
środowisku.
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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 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)

300

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

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

Druk: MPiPS 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie 
„Sprawni Inaczej” 
zgodnie ze statutem 
prowadzi Warsztat 
Terapii Zajęciowej. Jest 
to placówka dziennego 
pobytu dla dorosłych 
osób 
niepełnosprawnych, 
która funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku. 
Terapią objętych jest 40
 osób 
niepełnosprawnych z 
miasta i powiatu 
Skierniewice. Są to w 
większości osoby z 
niepełnosprawnością 
intelektualną oraz 
osoby chore 
psychicznie lub ze 
schorzeniami 
neurologicznymi. 
Zajęcia w każdej z 8 
pracowni są 
dostosowane do 
rodzaju schorzenia oraz 
indywidualnych 
możliwości 
psychofizycznych 
każdego uczestnika.
Stowarzyszenie do 
realizacji w/w zadań 
zatrudnia kadrę, która 
posiada specjalistyczne 
wykształcenie, kursy i 
szkolenia z zakresu 
różnych metod 
rehabilitacji. W 2017 
roku zatrudnionych 
było15 osób na 12 
etatach.

85.32.C

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie w 
ramach działalności 
statutowej organizuje 
imprezy, spotkania, 
występy, na których 
osoby niepełnosprawne 
prezentują swój 
dorobek kulturalny, 
bądź biorą udział w 
wystawach i 
przeglądach 
organizowanych dla 
osób z 
niepełnosprawnością.  
W 2017 roku 
realizowano 2 projekty. 
Pierwszym z nich były 
Skierniewickie 

93.11.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Spotkania Teatralne 
‘’Teatr-terapią dla 
wszystkich’’. W ramach 
projektu spotkań 
teatralnych w 
przeglądzie wystąpiło 7 
grup teatralnych z 
terenu województwa 
łódzkiego prezentując 
swoje możliwości dla 
około 300 widzów. 
Drugim projektem był: 
„Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych – 
Prowadzenie 
działalności 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnej dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych pn 
„Aktywni Sprawni 
Inaczej””, który trwał 9 
miesięcy. W ciągu tego 
czasu przeprowadzono 
80 godzin warsztatów 
teatralnych z udziałem 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych - 
członków grupy 
teatralnej „Kraina 
Czarów”. Ich efektem 
była premiera spektaklu 
„Niebieski motyl”, 
opartego na 
opowiadaniu jednej z 
uczestniczek WTZ. 
Uroczysta premiera 
miała miejsce 14 
grudnia 2017 roku przy 
udziale zaproszonych 
gości i widzów. W 2017 
roku stowarzyszenie 
było również 
współorganizatorem 
wraz ze Związkiem 
Sportu 
Niepełnosprawnych 
„START” w 
Skierniewicach - 
Skierniewickiego 
Turnieju Boule na 
boisku OSiR.

Druk: MPiPS 6



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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Turystyka promuje 
zdrowy tryb życia,  jest 
nie tylko jedną z wielu 
form spędzania 
wolnego czasu, ale 
staje się również stylem 
życia, środkiem 
realizacji różnych celów 
– poznawanie świata – i 
ich doświadczania, 
sposobem bycia z 
innymi oraz 
kreatywności. Dotyczy 
to w szczególności osób 
niepełnosprawnych, 
którym udział w 
turystyce pomaga 
ograniczyć, a nawet 
wyeliminować niską 
samoocenę, pomaga 
nawiązywać i 
utrzymywać przyjazne 
społeczne kontakty. 
Dlatego rola turystyki w 
życiu osób 
niepełnosprawnych jest 
znacząca i jest ona 
istotnym elementem 
rehabilitacji. W roku 
2017 zorganizowano 
dwudniową wycieczkę 
do atrakcyjnych 
miejscowości w 
województwie 
kujawsko-pomorskim, 
wycieczkę do Płocka i 
Sierpca, a członkowie 
koła w Głuchowie 
uczestniczyli w 
wycieczce do 
miejscowości 
Siemiatycze oraz 
Zduńskiej Woli.

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

Druk: MPiPS 7
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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) 776,889.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,883.77 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9,755.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 502.65 zł

e) Pozostałe przychody 757,747.58 zł

0.00 zł

639,811.50 zł

78,094.00 zł

5,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25,987.93 zł

3,993.00 zł

2,480.00 zł

19,514.93 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 8,883.77 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 722,905.50 zł
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2.4. Z innych źródeł 19,111.80 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 4,964.48 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 23,197.93 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,256.07 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: 748,608.94 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

3,919.29 zł 0.00 zł

9,755.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

734,934.65 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Skierniewickie Spotkania Teatralne 1,223.97 zł

2 Turniej Boule 164.29 zł

3 Prowadzenie działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych 
"Aktywni Sprawni Inaczej"

2,336.85 zł

4 Częściowy koszt wycieczek dla członków Stowarzyszenia 2,530.96 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
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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

128.00 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

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 452,966.82 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

447,166.82 zł

360,671.48 zł

- nagrody

- premie

44,613.43 zł

36,087.06 zł

- inne świadczenia 5,794.85 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5,800.00 zł

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

452,966.82 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 452,966.82 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

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

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)

2,220.43 zł

4.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

1.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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)

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

1 Prowadzenie działalności 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnej dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych 
"Aktywni Sprawni Inaczej"

Rehabilitacja społeczno-
zawodowa i integracja. 
Dofinansowanie grupy 
teatralnej "Kraina Czarów".

Miasto Skierniewice 7,000.00 zł

2 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Skierniewicach

Rehabilitacja społeczno-
zawodowa i integracja. 
Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Miasto Skierniewice 71,094.00 zł

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

4,086.81 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Bogumiła Krakowiak, Sławek 
Stępniak, Halina Fortuna, Danuta 

Starzec, Andrzej Madej
08.07.2018

Data wypełnienia sprawozdania

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

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

1 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Skierniewicach

Rehabilitacja społeczno-
zawodowa i integracja. 
Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.

PFRON 639,811.50 zł
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