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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina BEŁCHATÓW

Powiat BEŁCHATOWSKI

Ulica ŻEROMSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość BEŁCHATÓW Kod pocztowy 97-400 Poczta BEŁCHATÓW Nr telefonu 516045260

Nr faksu E-mail biuro@przystan.belchatow.pl Strona www www.przystan.belchatow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-06-17

2008-12-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 59218431700000 6. Numer KRS 0000115970

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

Kinga Siewierska Prezes TAK

Iwona Borczyk v-ce Prezes TAK

Magdalena Gawron 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grażyna Czapla Przewodnicząca TAK

Anait Jajczyk Członek TAK

Bogusława Kulińska Członek TAK

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi, zagrożonymi  wykluczeniem  społecznym, 
oraz    
    ich rodzinami.   
2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są:
a) organizacja i prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i  
zawodowej  dla osób niepełnosprawnych;
b) organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla rodziców i dzieci 
niepełnosprawnych, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i 
    półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania 
informacyjne;
c) wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności 
inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi 
społecznych 
    opartych na zaufaniu i solidarności społecznej, współpraca w tym 
zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, 
organizacjami 
    młodzieżowymi oraz młodzieżą niezrzeszoną.
d) integracja i edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
e) wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia 
społecznego.
f) pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i 
rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia "Przystań".
g) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele 
stowarzyszenia.
h) organizacja szkoleń i seminariów.
i) pomoc rodzinom i prawnym opiekunom wychowującym dzieci 
niepełnosprawne, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych oraz w 
trudniej 
   sytuacji życiowej.
j) upowszechniane kultury, sportu i turystyki wśród osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin.
k) współdziałania z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 
problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą.
l) przeciwdziałanie patologiom społecznym.
m) pomoc osobą wymagającym rehabilitacji, poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych.
n) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz pomoc osobom 
bezrobotnym z szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
o) edukowanie rodziców w kierunku zapobiegania patologiom 
społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na 
alternatywne,   
    społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i jego 
organizacja.
p) wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd., 
dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz innych organizacji  
    pozarządowych prowadzających  działalność pożytku publicznego.
q) rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane 
na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych 
    infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, 
konsultacyjnej i doradczej.
r) tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup 
społecznych.
s) wspieranie inicjatyw edukacyjnych  na obszarach wiejskich w  
szczególności osób niepełnosprawnych i  zagrożonych  wykluczeniem  
    społecznym.
t) walka z uzależnieniami przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przemocy 
w rodzinie szczególnie  w rodzinach osób  niepełnosprawnych.
u) pozyskiwanie środków na te cele.
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe organizacji realizowane są poprzez prowadzenie placówek 
: rehabilitacyjnej, miejsca krótkookresowego pobytu oraz świetlicy  
środowiskowej.  W placówce rehabilitacyjnej prowadzona jest wczesna 
diagnoza rehabilitacja i terapia dzieci  od 1 miesiąca, psychologiczno 
terapeutyczna opieka nad rodziną,  usprawnianie psychospołeczne 
tworzenie grup wsparcia. Edukacja i terapia dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, której zakres obejmuje; wczesno interwencyjne 
oddziaływanie edukacyjno terapeutyczne, rozwijanie umiejętności 
zainteresowań uzdolnień i talentów podopiecznych indywidualne, 
wspieranie rozwoju każdego dziecka, przygotowanie dzieci do nauki w 
szkole oraz wspomaganie ich podczas edukacji szkolnej. Opiekę nad 
osobami i ich rodzinami, której zakres obejmuje: koordynacje pomocy i od 
oddziaływań socjalno społecznych, tworzenie punktów poradnictwa 
społecznego, tworzenie zorganizowanych form wypoczynku w połączeniu 
z rehabilitacją. Tworzenie bazy sprzętu i zaplecza kadrowego 
systematyczne prowadzenie kwalifikacji kadry zatrudnionej w 
Stowarzyszeniu , prowadzenie szkoleń. Miejsce krótkookresowego 
pobytu- spełnia wymogi  dziennego domu pomocy  realizuje opiekę  
wytchnieniową dla rodziców i opiekunów osób niesamodzielnych bez 
ograniczeń wiekowych.  Prowadzenie  świetlicy  środowiskowej dla dzieci  
i młodzieży w wieku 3-18 lat. Wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną w 
sprawowaniu jej podstawowych funkcji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie  w roku 2020 realizowało  szereg programów. Wszystkie  przeznaczone były  dla niepełnosprawnych, 
niesamodzielnych  i ich rodzin oraz dla wykluczonych  społecznie. Część projektów była kontynuacją projektów  z lat  ubiegłych, 
ale  pojawiły  się w działalności Stowarzyszenia również nowe . W maju 2018 stowarzyszenie otworzyło Miejsce 
krótkookresowego pobytu oraz Świetlice Środowiskową. Prowadzono szereg programów  dla  niepełnosprawnych 
wspierających ich rehabilitację,  a także projekty z zakresu profilaktyki zdrowia  i zapobieganiu niepełnosprawnościom.

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego Umowa RPLD.09.02.01-10-C005/17-00
Projekt realizowany w partnerstwie finansowany z środków UE – Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy W  Łodzi. 
Prowadzenie Miejsca Krótkookresowego Pobytu dla osób niesamodzielnych.  W ramach programu realizowaliśmy opiekę 
wytchnieniową dla rodziców,  opiekunów osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Z projektu skorzystało 60 osób w wieku 
od 2 do 95 lat. Zapewniliśmy opiekę terapeuty , psychologa W trakcie sprawowania  opieki,  realizowane były zajęcia 
ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne.
Świetlica środowiskowa  - dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych W ramach programu  raelizowana  opieka dla dzieci i 
młodzieży w wieku 3-18 lat. Z projektu skorzystało 56 osób. Organizowane były następujące zajęcia: trening umiejętności 
społecznych, bajkoterapia, sensoplastyka, zajęcia rytmiczne, relaksacyjne, arteterapia, zajęcia profilaktyczne kształtujące u 
dzieci nawyki i zachowania prozdrowotne, gry, zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, pomoc w nauce, 
odrabianiu lekcji, pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu problemów, kryzysów życiowych, organizowanie i prowadzenie zajęć 
wakacyjnych w świetlicy, prowadzenie obserwacji, rozmów oraz diagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych, 
rozbudzanie zainteresowań, wzmacnianie pozytywnych cech i stymulowanie do osiągania sukcesów.
CUŚ dla powiatu bełchatowskiego Umowa RPLD.09.02.01-10-A006/19-00
Kontynuacja projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego.W  2020 r skorzystało  44 osoby.
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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

146

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

Organizacja i prowadzenie rehabilitacji 
zdrowotnej, społecznej i zawodowej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. Prowadzenie 
placówki rehabilitacyjnej z wszechstronną 
rehabilitacją ruchową edukacyjną i społeczną w 
formie indywidualnych i grupowych zajęć 
terapeutycznych przez 6 dni w tygodniu w 
systemie ciągłym przez 12 miesięcy w roku . 
Prowadzenie programów profilaktycznych z 
zakresu rehabilitacji dla mieszkańców miasta 
Bełchatowa Organizacja czasu wolnego dla 
niepełnosprawnych. Wsparcie rodziców i 
opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez 
organizację warsztatów, konsultacji i 
seminariów.

86.90.E 48 193,91 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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91 599,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 659 029,28 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) 1 976 134,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 938 660,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 787,68 zł

e) pozostałe przychody 36 685,98 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 188 031,52 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

808 890,98 zł

45 571,06 zł

0,00 zł

804 567,24 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-23 5



2.4. Z innych źródeł 37 473,66 zł

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 102 749,11 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 48 193,91 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: 1 877 042,82 zł 48 193,91 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

1 870 077,75 zł 48 193,91 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,46 zł

1 Wynagrodzenie personelu merytorycznego 666,97 zł

2 Zakup koncentratora tlenu 2 349,00 zł

1 Refundacja kosztów leczenia Magdaleny Lechowskiej 1 813,92 zł

2 Refundacja kosztów leczenia Sary Musiał 23 060,93 zł

3 Refundacja kosztów leczenia Konrada Łyszkowicza 528,02 zł

4 Refundacja kosztów leczenia Oliwiera Kargulewicza 5 139,98 zł

5 Refundacja kosztów leczenia Wiktora Kochel 560,00 zł

6 Refundacja kosztów leczenia Franciszka Myślaka 4 760,09 zł

7 Refundacja kosztów leczenia Kuby Czarta 9 315,00 zł

w 
tym:

115 500,00 zł

33 480,69 zł

39 050,83 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 68 582,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

6 964,61 zł 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)

28 osób

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

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

1 976 134,06 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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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)

14,50 etatów

9 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

96 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)

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 984 259,22 zł

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

984 259,22 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)  

2 216,80 zł

13 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

798 213,06 zł

798 213,06 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 186 046,16 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 984 259,22 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

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

8 770,69 zł

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

1 Centrum Usług Społecznych 
dla powiatu 
bełchatowskiego Umowa 
RPLD.09.02.01-10-C005/17-
00

Celem projektu była 
deinstytucjonalizacja usług, 
oraz polepszenie dostępu do 
miejsc świadczenia usług 
społecznych, zapobieganie 
odizolowania od społeczności 
lokalnej . Realizacja poprzez 
prowadzenie opieki 
wytchnieniowej dla 60 osób w 
Miejscu Krótkookresowego 
Pobytu oraz prowadzenie 
Świetlicy Środowiskowej dla 56  
niesamodzielnych w wieku 3-18 
lat

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 728 159,66 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

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

2 CUŚ dla powiatu 
bełchatowskiego Umowa 
RPLD.09.02.01-10-A006/19

Kontynuacja zadania Centrum 
Usług Społecznych dla powiatu 
bełchatowskiego. Realizacja 
poprzez prowadzenie opieki 
wytchnieniowej dla 27 osób w 
Miejscu Krótkookresowego 
Pobytu oraz prowadzenie 
Świetlicy Środowiskowej dla 17 
niesamodzielnych w wieku 3-18 
lat

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 126 302,38 zł

3 Mogę więcej Umowa 
ZZO/000212/05/D

Kontynuacja zadań i założeń 
projektów z lat poprzednich, 
których celem było zwiększenie 
samodzielności, zaradności 
życiowej osób 
niepełnosprawnych i 
ograniczanie skutków 
niepełnosprawności. 
Stworzenie niepełnosprawnym 
godnych warunków życia, 
włączania w możliwie szeroki 
krąg społeczny, umożliwienia 
wszechstronnego rozwoju, 
zmniejszenia zagrożenia 
marginalizacji poprzez ich 
przygotowanie do 
samodzielnego pełnienia ról 
społecznych(integracji 
społecznej) w dorosłym życiu.

PFRON o Łódź 804 567,24 zł
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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

Kinga Siewierska - Prezes
Iwona Borczyk - v-ce Prezes

22.09.2021
Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-23
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