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• 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 2020-09-19

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.com 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

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

Danuta Starzec Członek TAK

Halina Fortuna Sekretarz 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

Anna Jankowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marianna Wilczak-
Kowalczyk

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zofia Trębska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNI INACZEJ" W SKIERNIEWICACH
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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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Działalność statutowa stowarzyszenia w roku sprawozdawczym obejmowała prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
działalność grupy teatralnej „Kraina Czarów”, grupy dziennikarskiej wydającej kwartalnik „NW”. Realizowano projekt POMOC 
Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Prowadzono działania związane 
z realizacją zadania publicznego „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie działalności terapeutyczno-
rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych pn „Bądźmy razem”. Podejmowano bieżące działania związane z 
funkcjonowaniem stowarzyszenia. 
 Działania stowarzyszenia związane są z integracją społeczną osób niepełnosprawnych, podejmowaniem inicjatyw społecznych, 
mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, rehabilitację społeczną i aktywizację 
zawodową.
 Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Terapią objętych jest 40 
osób niepełnosprawnych z miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego. 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. 
W warsztacie terapii zajęciowej działa grupa dziennikarska, redagująca kwartalnik „Nasz warsztat” , wydawany w nakładzie 
ponad 400 egzemplarzy. Poruszane są w nim sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, przeprowadzane wywiady z ciekawymi 
osobami. Kwartalnik cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród mieszkańców miasta i powiatu. Wywiady z osobami, 
które mimo niepełnosprawności i przeciwności osiągają sukcesy jest inspiracją do spełniania swoich celów i marzeń. Zgodnie z 
tradycją ogłoszono konkurs „ Dziennikarz Roku, w którym jury stanowią zawodowi dziennikarze tygodnika ITS Dziennik Łódzki, 
Głosu Skierniewic, Rady Polek oraz przedstawicielka samorządu. 
Stowarzyszenie do realizacji w/w zadań zatrudnia kadrę, która posiada specjalistyczne wykształcenie, kursy i szkolenia z zakresu 
różnych metod rehabilitacji. W 2019 roku  w warsztacie zatrudnionych było 15 osób na 12 etatach. Uczestnicy warsztatu biorą 
czynny udział w różnego rodzaju festiwalach twórczości teatralnej, plastycznej, sportowej - odnosząc sukcesy i zdobywając 
nagrody. 
Zajęcia rehabilitacyjne i integracja środowiska wpływają nie tylko na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego, ale dostarczają 
wielu wrażeń, ciekawych przeżyć i radości, tak ważnej dla osób sprawnych inaczej.
Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie 
działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych pn „ Bądźmy razem” pozyskało dotację 
Miasta Skierniewic. Środki zostały przeznaczone na organizację wycieczki dla członków stowarzyszenia oraz działalność grupy 
teatralnej „Kraina Czarów.” 
Zajęcia warsztatowe miały na celu przygotowanie spektaklu w oparciu o scenariusz, który powstał na bazie wypowiedzi i 
doświadczeń uczestników zajęć oraz doznawanych przez nich emocji. Finalnym efektem pracy grupy było zaprezentowanie 
spektaklu „Oddech na plecach”. Premiera miała miejsce w Sali Kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. 
W ramach projektu zorganizowano także wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Podczas wycieczki zwiedzano między innymi: Kielce 
(Wzgórze katedralne, Pałac Biskupi, Kadzielnię) Świętą Katarzynę, Święty Krzyż, jaskinię RAJ i zamek w Chęcinach. Grupa była 
zakwaterowana w Hotelu Arkadia w Kielcach. 
W czerwcu 2019 roku odbył się coroczny Turniej w Boule. Został zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Skierniewicach i Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Skierniewicach. Wystartowało 8 drużyn, reprezentujących 
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Parmy, Sochaczewa, Skierniewic, Żyrardowa, Domy Pomocy Społecznej z Dąbrowy , Skierniewic, 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach, Stowarzyszenia Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna 
Troska” ze Skierniewic, a także radni miasta Skierniewice i pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach .Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni medalami . Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale.
Drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” brała także czynny udział w 
Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka 2019”, a także w Ogólnopolskich Zawodach Sportowych 
Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie. Wśród 16 drużyn występujących w Sochaczewie drużyna Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Skierniewicach zdobyła II miejsce w klasyfikacji drużynowej
W 2019 roku Stowarzyszenie we współpracy z Miastem Skierniewice oraz łódzkim Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja, Ty, 
My” realizowało projekt POMOC Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Zadanie realizowane przez stowarzyszenie obejmowało prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - wspomagającego 
i pielęgnacyjnego, niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi. Sprzęt został zakupiony ze środków unijnych, 
wypożyczany jest nieodpłatnie. Ponadto do końca marca 2019 roku 24 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic w ramach 
działań Stowarzyszenia korzystało z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Pomoc asystenta stanowiło wsparcie w 
wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, 
zawodowego lub edukacyjnego. Stowarzyszenie w ramach realizacji w/w projektu zatrudniało 14 pracowników ( 2 osoby do 
wypożyczalni oraz  12 asystentów osoby niepełnosprawnej. 
Stowarzyszenie prowadziło bieżącą działalność statutową, mającą na celu zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób 
niepełnosprawnych, Prowadzono na rzecz osób niepełnosprawnych działalność terapeutyczną, edukacyjną, wychowawczą oraz 
sportowo-rekreacyjną, a także przygotowującą osoby niepełnosprawne do pracy zawodowej.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200

0

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka 
dziennego pobytu dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych, która funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku. Terapią objętych jest 40 
osób niepełnosprawnych z miasta Skierniewice i 
powiatu skierniewickiego. Są to w większości 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
osoby chore psychicznie lub ze schorzeniami 
neurologicznymi. Zajęcia w 8 pracowniach 
(komputerowej, szkole życia z elementami 
plastyki, rękodzielniczej, technicznej, 
gospodarstwa domowego, plastycznej, 
przygotowania zawodowego, umiejętności 
społecznych. 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 2019 roku w 
warsztacie zatrudnionych było 15 osób na 12 
etatach. Uczestnicy warsztatu biorą czynny 
udział w różnego rodzaju festiwalach twórczości 
teatralnej, plastycznej, sportowej - odnosząc 
sukcesy i zdobywając nagrody.

85.32.C 3 122,63 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno-
oświatowych, prowadzenie zespołu teatralnego. 
Przeprowadzono zajęcia warsztatowe (łącznie 40 
h) dla grupy 13 dorosłych osób 
niepełnosprawnych, w wieku 26-56 lat, ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Zajęcia warsztatowe miały 
na celu przygotowanie spektaklu w oparciu        o 
scenariusz, który powstał na bazie wypowiedzi i 
doświadczeń uczestników zajęć oraz 
doznawanych przez nich emocji. Finalnym 
efektem pracy grupy było wystawienie w dniu 
13.12.2019 r. spektaklu „Oddech na plecach”. 
Premiera miała miejsce w Sali Kameralnej 
Centrum Kultury i Sztuki  w Skierniewicach.  Z 
instruktorem zajęć teatralnych zawarto umowę 
zlecenie.

93.11.Z 2 423,42 zł
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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. Jeżeli 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach organizowania wypoczynku 
przygotowana została wycieczka  dla 45 
członków Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” 
(dorosłe osoby niepełnosprawne z 
opiekunami) w Góry Świętokrzyskie. 
Dwudniowa wycieczka została 
przeprowadzona w terminie 11-12 września 
2019 roku. Podczas wycieczki zwiedzano 
między innymi: Kielce  (Wzgórze katedralne, 
Pałac  Biskupi, Kadzielnię)  Świętą  
Katarzynę, Święty Krzyż, jaskinię RAJ i 
zamek w Chęcinach. Grupa była  
zakwaterowana w  Hotelu Arkadia w 
Kielcach.

93.11.Z 3 190,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach pomocy dla osób niepełnosprawnych 
w 2019 roku we współpracy z Miastem 
Skierniewice oraz łódzkim Stowarzyszeniem 
Wsparcie Społeczne „Ja, Ty, My” realizowany był 
projekt POMOC -Centrum Usług Społecznych w 
Skierniewicach. Zadania realizowane przez 
Stowarzyszenie obejmowały prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 
wspomagającego i pielęgnacyjnego, 
niezbędnego do opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. Ponadto  do końca marca 
2019 roku 24 niesamodzielnych mieszkańców 
Skierniewic korzystało z usług asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej. Pomoc 
asystenta stanowiło wsparcie w wykonywaniu 
podstawowych czynności dnia codziennego, 
niezbędnych do aktywnego funkcjonowania 
społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. 
Stowarzyszenie  w ramach realizacji  w/w 
projektu zatrudniało 14 pracowników ( 2 osoby 
do wypożyczalni oraz 2 asystentów osoby 
niepełnosprawnej.

87.10.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 963 619,97 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 889 853,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 655,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 41,66 zł

e) pozostałe przychody 59 069,71 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 257,50 zł

2.4. Z innych źródeł 114 868,34 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 653,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 815 841,03 zł

w 
tym:

0,00 zł

730 414,03 zł

85 427,00 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

w 
tym:

4 202,00 zł

13 355,50 zł

3 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 21 880,68 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 110,61 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 953 378,78 zł 9 110,61 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

889 853,60 zł 5 920,61 zł

14 655,00 zł 3 190,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

48 870,18 zł 0,00 zł

1 Koszt Walnego Zgromadzenia 374,56 zł

2 Zakup Energii Elektrycznej 3 122,63 zł

3 Koszty grupy teatralnej 2 423,42 zł

4 Koszty wycieczek 3 190,00 zł

0,00 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
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

30 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

22,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

130 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 551 179,65 zł

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

551 179,65 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 481,67 zł

4 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) 

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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

548 579,65 zł

464 084,76 zł

- nagrody

- premie

4 765,36 zł

40 062,58 zł

- inne świadczenia 39 666,95 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 600,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 551 179,65 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Skierniewicach

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

Miasto Skierniewice 80 427,00 zł

2 Prowadzenie działalności 
terapeutyczno - 
rehabilitacyjnej dla 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych pod 
nazwą "Bądźmy Razem".

Rehabilitacja społeczno-
zawodowa i integracja. 
Dofinansowanie grupy 
teatralnej "Kraina Czarów" i 
organizacja wycieczki dla 
członków.

Miasto Skierniewice 5 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 099,85 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Bogumiła Krakowiak, Sławek Stępniak, 
Halina Fortuna, Danuta Starzec, 

Andrzej Madej
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Miasto Skierniewice 1

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

1 Projekt POMOC - Centrum 
Usług Społecznych w 
Skierniewicach.

Udostępnienie sprzętu 
wspomagającego i 
pielęgnacyjnego dla dorosłych 
osób niesamodzielnych.

Unia Europejska 70 012,57 zł

2 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Skierniewicach

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

PFRON 730 414,03 zł

2020-09-19
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