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Rozwoju 
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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-06-10

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 psoni@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

2001-10-03

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

Radosław Piotrowicz Przewodniczący Zarządu 
Koła

TAK

Beata Gawron Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Ewa Molenda Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Zofia Stanisławska Skarbnik Koła TAK

Agata Piłacik Sekretarz Koła TAK

Barbara Piestrzeniewicz Członek Koła TAK

Arkadiusz Augustyniak Członek Koła 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 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
ZGIERZU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia  warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ich zdrowia oraz wspieranie ich 
rodzin. ( artykuł 4 statu).
Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie.
Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 
niesienia
pomocy innym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem 
umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym 
rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa 
chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w 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 
upośledzonych umysłowo.
3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo 
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 upośl. um. warunków decydowania w swoich 
sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach 
wsparcia, z których korzystają.
5. Udzielanie wsparcia swoim upośle.um. 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 upośledzeniem umysłowym.
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 własnych różnorodnych usług, 
m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, 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 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Przespolewska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Lisiecki Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiesława Flisiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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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 w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby 
niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych,placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) 
pobytu,informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, 
pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stow.
11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi 
umysłowo.
12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
13. Współpracę z 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 
up.um. oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także przyczynianie się 
do stosowania wyników badań w praktyce.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonal. 
zawod. w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie 
mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stow., a w 
szczególności członków i pracowników Stow., nauczycieli, prac.socj., 
terap.,wolontariuszy.
16. Działalność wydawnicza i współpr. międzynarodowa.

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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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

510

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.Warsztat Terapii Zajęciowej - placówka  dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie- terapia i rehabilitacja społeczno-
zawodowa dla osób dorosłych
2. Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka dla 25 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami 
psychicznymi- wsparcie środowiskowe, zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających oraz ich 
integracja ze środowiskiem.
3. Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej - placówka dla 15 osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie  lub ze sprzężoną niepełnosprawnością-terapia i rehabilitacja rozwijająca aktywność twórczą, poznawczą, 
społeczną i zawodową. 
4. Ośrodek Wczesnej Interwencji  - Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Logopedyczna ( środki NFZ), projekt: 
Wieloprofilowa rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 0-7 rż ( środki PFRON) - obejmuje opieką dzieci z zaburzeniami 
rozwoju począwszy od urodzenia m.in. z opóźnieniem umysłowym, z wadami genetycznymi, z zaburzeniami  szeroko 
rozumianego spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i komunikacji, z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną oraz 
udziela wsparcia ich rodzinom.
5. Prowadzenie Zespołu Terapii Teatralno-Muzycznej "AKCENT".
6. Organizacja przeglądów artystycznych, festiwali, wystaw i wernisaży- prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.
7. Działalność integracyjna;
- działalność sportowa, ( basen, tenis ziemny, piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe)
- turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych 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 im. Bożenny Piotrowicz- budowa 
kolejnego etapu, realizacja projektu inwestycyjnego ze środków unijnych.
11. Doskonalenie zaradności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych - trening mieszkaniowy, pobyt całodobowy w 
sytuacjach kryzysowych.
12. Udział w realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizacja modelu 
zatrudnienia wspomaganego.
13. Realizacja projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim, realizacja zadań - Utworzenie i 
działalność mieszkań wspomaganych, Usługa wytchnieniowa - środki unijne
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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

1.Działalność terapeutyczno-rehabilitacyjna 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i ich rodzin. 2.Pozostała 
usługowa działalność gastronomiczna. 
Prowadzenie lokalu gastronomicznego w 
Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” w 
Zgierzu o nazwie Cafe & Bistro "U Tkaczy", 
jako formy aktywizacji społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem kulturalnym, 
społecznym i zawodowym. Realizacja 
zadania w ramach umowy z Gminą 
Miastem Zgierz. PSONI Koło w Zgierzu 
realizując zadanie aktywizuje społecznie i 
zawodowo osoby niepełnosprawne, 
zagrożone wykluczeniem społecznym, 
poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
zawodowych i zatrudnienie. Formą 
aktywizowania osób jest także 
przeszkolenie zawodowe, staże, praktyki, a 
jednocześnie ich integracja społeczna oraz 
aktywny udział w życiu miasta z 
zastosowaniem dóbr kultury i tradycji 
regionu.

56.29.Z 0,00 zł

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

1.Działalność terapeutyczno-rehabilitacyjna na 
rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i 
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 
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 
intelektualna i wspieranie funkcjonowania ich 
rodzin.

94.99.Z 112 543,42 zł

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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43 864,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 479 055,53 zł

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) 4 110 098,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 891 150,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 192 525,06 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,33 zł

e) pozostałe przychody 3 026 422,56 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 354 612,45 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

712 961,77 zł

413 788,91 zł

794 524,00 zł

1 557 780,85 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
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2.4. Z innych źródeł 232 565,39 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 112 543,42 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 112 543,42 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: 3 948 333,80 zł 112 543,42 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

3 527 219,88 zł 112 543,42 zł

211 739,57 zł 0,00 zł

0,00 zł

3,71 zł

108 811,92 zł

100 558,72 zł 0,00 zł

1 Budowa Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych im. Bożenny 
Piotrowicz PSONI Koło w Zgierzu, ul. Chełmska 42/42a, 95-100 Zgierz- wkład własny do projektu 
inwestycyjnego z dotacji unijnej.

112 543,42 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

25 160,00 zł

168 298,90 zł

101 712,79 zł

59 440,76 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2 636 069,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -19 214,51 zł

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

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)

43 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)

39,60 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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44 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

71 osób fizycznych
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)

4 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

2 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 468 124,74 zł

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

2 468 124,74 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)  

2 364,10 zł

6 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

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 791 701,73 zł

1 763 801,73 zł

- nagrody

- premie

10 600,00 zł

17 300,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 676 423,01 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 229 955,12 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 238 169,62 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)

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Rehabilitacja społeczno-
zawodowa

Starostwo Powiatowe w Zgierzu- 
środki PFRON

732 204,00 zł

2 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Wsparcie środowiskowe, 
terapia i rehabilitacja w celu 
poprawy funkcjonowania

Starostwo Powiatowe w Zgierzu- 
środki Wojewody Łódzkiego

630 900,00 zł

3 Zaspakajanie potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich 
integracja w środowisku 
lokalnym w 2021

Rehabilitacja i terapia 
rozwijająca funkcjonowanie 
psychospołeczne i zawodowe

Gmina Miasto Zgierz 71 500,00 zł

4 Transport osób 
niepełnosprawnych

Transport osób 
niepełnosprawnych

Gmina Zgierz 10 000,00 zł

5 Transport osób 
niepełnosprawnych

Transport osób 
niepełnosprawnych

Gmina Stryków 9 800,00 zł

6 Warsztaty kompetencji 
społecznych osób z 
niepełnosprawnością

Rehabilitacja społeczna, 
integracja i kultura

Wojewoda Łódzki 5 800,00 zł

7 Centrum Usług 
Środowiskowych

Realizacja zadań : 
mieszkalnictwa wspomaganego 
i usługi wytchnieniowej

Urząd Marszałkowski - Środki Unijne 712 961,77 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

9 600,00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 

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 Starostwo Powiatowe 2

2 Sanepid 1

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 161 120,55 zł

2 Poradnia Zdrowia 
Psychicznego OWI, Poradnia 
Logopedyczna OWI, Dział 
rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych

Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
w wieku 0-7 rż., młodzieży i 
osób dorosłych z 
niepełnosprawnościami

NFZ Oddział łódzki 406 268,91 zł

3 Wieloprofilowa rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami w 
rozwoju w wieku 0-7 rż. - 
OWI

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

PFRON 315 428,58 zł

4 Asystent Osobisty Osoby z 
Niepełnosprawnościami

Usługa asystencka Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

104 079,84 zł

5 Opieka wytchnieniowa Usługa opieki wytchnieniowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

51 813,72 zł
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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

Radosław Piotrowicz- Przewodnicząca 
Zarządu Koła

Beata Gawron- Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-10
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