
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-04-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ZGIERZ

Powiat ZGIERSKI

Ulica CHEŁMSKA Nr domu 42/42A Nr lokalu 

Miejscowość ZGIERZ Kod pocztowy 95-100 Poczta ZGIERZ Nr telefonu 427101084

Nr faksu 427101084 E-mail 
psouu@miasto.zgierz.pl

Strona www www.psouu.miasto.zgierz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-02-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47104511800000 6. Numer KRS 0000046184

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

Bożenna Piotrowicz Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Beata Gawron Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Krystyna Ostrowska Skarbnik Koła TAK

Monika Przespolewska Sekretarz Koła TAK

Halina Bednarek Członek Zarządu TAK

Justyna Witkowska Członek Zarządu TAK

Arkadiusz Augustyniak Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM  UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
upośledzonych umysłowo, tworzenia warunków przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w 
życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. ( artykuł 4 Statutu)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie praw 
gwarantujących przestrzeganie praw człowieka wobec osób 
upośledzonych umysłowo i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, 
w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, 
mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, 
integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, 
niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego ochrony i pomocy 
prawnej.
2.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledz. 
umysł.
3.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledz. umysł. przebywającym 
w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, 
godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko 
jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym członkom, aby oni sami 
mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo , 
szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie 
indywidualnych osób z upośledz. umysł.
6.Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i 
asysty.
7.Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków w formie różnorodnych usług, 
m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i 
wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz 
działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, 
kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy 
pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; 
organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we 
wszystkich formach.
8.Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Iwona Brzozowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Lisiecki Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marian jałowiecki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej. 
9.Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług 
wspomagających rodzinę, placówek stałego i czasowego pobytu, 
informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy 
ofiarom pomocy i wypadków itp.
10.Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych, 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
11.Określenie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledz. 
umysł.
12.Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy
13.Współpracę a organami władzy rządowej, samorządowej organizacjami 
pozarządowymi Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 
a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych 
14.Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
upośledz. umysł. oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także 
przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
15.Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia 
zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i 
zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych 
Stowarzysz., a w szczególności członków i pracowników Stowarzysz., 
nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz 
wolontariuszy.
16.Prowadzenie działalności wydawniczej.
17.Prowadzenie działalności informac.i popularyzatorskiej i innej, mogącej 
wpływać na wzrost akceptacji .
18. Współpraca międzynarodowa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Warsztat Terapii Zajęciowej- dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, terapia społeczno-
zawodowa osób dorosłych 
2. Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego "Aktywności Społecznej" dla osób niepełnosprawnych   
intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością  - 18 osób dorosłych
3.Ośrodek Wczesnej Interwencji NZOZ – kontrakt z NFZ – Poradnia Zdrowia Psychicznego, oraz projekty 
wieloprofilowej rehabilitacji dla dzieci 0-7 rż 
4 .Prowadzenie  Zespołu Terapii Teatralno -Muzycznej" AKCENT"
5. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z biblioteką.
6. Prezentacja Twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie- organizacja przeglądów 
artystycznych , festiwali wernisaży
7. Działalność integracyjna:
 - sekcja Olimpiad specjalnych
  - turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
  - organizacja spotkań integracyjnych i okolicznościowych
8. Działalność szkoleniowa, organizacja konferencji tematycznych.
9. Transport osób niepełnosprawnych
10.Realizacja budowy Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowego dla Osób Niepełnosprawnych - 
zakończenie I etapu.
11."Samodzielne życie" - doskonalenie   zaradności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w formie pilotażowego treningu mieszkaniowego - realizacja projektu.
12. "Gotowi do pracy" Partnerstwo na rzecz zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną na 
otwartym rynku pracy - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna - realizacja 
projektu partnerskiego.
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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)

579

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1.Działalność 
terapeutyczno-
rehabilitacyjna na rzecz 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i wsparcie 
ich rodzin - w celu 
lepszego realizowania 
tych działań budowa 
Centrum Szkoleniowo-
Rehabilitacyjnego dla 
Osób 
Niepełnosprawnych.
2.Prowadzenie 
dziennych placówek 
rehabilitacyjno-
terapeutycznych dla 
dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.
3.Realizacja programów 
i projektów 
podnoszących 
kompetencje 
psychospołeczne, 
zawodowe i 
funkcjonalne osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
wspierające 
funkcjonowanie ich 
rodzin.

94.99.Z

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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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) 1,500,101.41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,476,821.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.37 zł

e) Pozostałe przychody 23,279.74 zł

0.00 zł

638,125.24 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 57,053.26 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,283,654.82 zł
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645,529.58 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 158,863.22 zł

21,750.00 zł

118,353.06 zł

5,057.02 zł

13,703.14 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,529.74 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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)

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 57,053.26 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: 1,431,385.64 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

1,354,225.36 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

76,641.88 zł

518.40 zł 0.00 zł

1 Budowa Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych PSOUU Koło w 
Zgierzu, ul. Chełmska 42/42a 95-100 Zgierz

57,053.26 zł

1 Budowa Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych PSOUU Koło w 
Zgierzu, ul. Chełmska 42/42a 95-100 Zgierz

57,053.26 zł
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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 122,595.94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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)

2,500.0 osób

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

19.8 etatów3,400.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

4.00 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

3.00 osób

1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 943,544.80 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

637,931.97 zł

637,931.97 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

5.00 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

4.00 osób

1.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 305,612.83 zł

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

943,544.80 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 943,544.80 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

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)

1,332.69 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

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

0.00 zł
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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 Warsztat Terapii Zajęciowej Rehabilitacja społeczno-
zawodowa

Starostwo Powiatowe - środki 
PFRON

493,200.00 zł

2 Zespół Terapeutyczno-
Rehabilitacyjny Aktywności 
Społecznej

Rehabilitacja i terapia 
rozwijająca funkcjonowanie 
psychospołeczne i zawodowe.

Gmina Miasto Zgierz 49,000.00 zł

3 Organizacja pikniku 
rodzinnego "Wspólne więzi"

Integracja rodzin posiadających 
dziecko niepełnosprawne w 
swoim środowisku oraz w 
środowisko lokalnym.

Marszałek Województwa Łódzkiego 5,400.00 zł

4 "Samodzielne życie"- 
doskonalenie zaradności w 
życiu codziennym osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w formie 
treningu mieszkaniowego

Podnoszenie kompetencji 
psychospołecznych oraz 
praktyczne poznawanie 
elementów samodzielnego 
życia

Starostwo powiatowe- środki PFRON 65,899.58 zł

5 "Sprawność umysłu i ciała" - 
muzykoterapia, arteterapia i 
rehabilitacja ruchowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Terapia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z wykorzystaniem 
muzykoterapii i arteterapii oraz 
rehabilitacja ruchowa.

Starostwo Powiatowe- środki PFRON 16,080.00 zł

6 IX Miting lekkoatletyczny Rehabilitacja ruchowa, rozwój 
fizyczny i społeczny poprzez 
aktywność sportową osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 2,000.00 zł

7 "Cud Bożego Narodzenia"- 
Integracyjne spotkanie 
wigilijne

Rehabilitacja społeczna, 
integracja

Marszałek Województwa Łódzkiego- 
środki PFRON

13,950.00 zł

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

1 Zespół Terapeutyczno-
Rehabilitacyjny Aktywności 
Społecznej

Rehabilitacja i terapia 
rozwijająca funkcjonowanie 
psychospołeczne i zawodowe.

PFRON 176,297.22 zł

2 Poradnia Zdrowia 
Psychicznego - OWI, 
Poradnia Logopedyczna - 
OWI

Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
w wieku 0-7 r.ż.

NFZ Oddział Łódzki 139,080.30 zł

3 Wieloprofilowa rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami w 
rozwoju- OWI

Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
w wieku 0-7 r.ż.

PFRON 197,755.06 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

14.05.2014
Bożenna Piotrowicz- 

Przewodnicząca Zarządu Koła
Beata Gawron - 

Wiceprzewodnicząca Zarządu

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

1 Wojewódzki Urząd Pracy 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Zgierzu 2

3 Urząd Miasta Zgierza Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży w Zgierzu 1

4 Firma GAS-POŻ-BIS 1

5 Obsługa Nieruchomości 1

4 "Gotowi do pracy" 
Partnerstwo na rzecz 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualna na otwartym 
rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON 124,992.66 zł
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