
                                                                                                                                                                                                         

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

 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 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji SPOŁECZNA POMOC - STOWARZYSZENIE DOM

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj    POLSKA Województwo  MAZOWIECKIE Powiat   WARSZAWSKI ZACHODNI

Gmina  ŁOMIANKI Ulica  JAGODOWA Nr domu  2 Nr lokalu

Miejscowość   SADOWA Kod pocztowy   05-092 Poczta  ŁOMIANKI Nr telefonu  22 7513639

 Nr faksu  22 7513639 E-mail stowarzyszenie-dom@wp.pl Strona www www.sadowa.dps.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

24.01.2001

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 14.05.2004

5. Numer REGON 01723003700000 6. Numer KRS 0000030333

1

za rok 2018



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

Leszek Chruściński Prezes Zarządu
         TAK
  

Barbara Tenerowicz Viceprezes Zarządu          TAK
   

Robert Marczak Skarbnik Zarządu          TAK
   

Agnieszka Kubalska Sekretarz Zarządu          TAK

Joanna Muchowska 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

Anna Lenard
Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej     TAK

Agnieszka Juszczak Członek Komisji Rewizyjnej     TAK

Ewa Przybysz Członek Komisji Rewizyjnej     TAK

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Podejmowanie działań oraz inicjatyw własnych i wspierających, 
zmierzających do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne, a w 
szczególności umysłowo upośledzone wymagające stałego wsparcia ze 
strony osób drugich, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, 
jakości życia i integracji społecznej.
2. Organizowanie prac oraz podejmowanie inicjatyw tworzących warunki 
ułatwiające niepełnosprawnym aktywizację społeczną, w tym: zawodową,
artystyczną i sportową.
3. Uczestnictwo i wspieranie działań ułatwiających niepełnosprawnym 
dostęp do korzystania z wszelkich form kompleksowej rehabilitacji.
4. Inicjowanie i propagowanie postaw chroniących prawo 
niepełnosprawnych umysłowo upośledzonych i psychicznie chorych do 
godności osobistej i obywatelskiej.
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10. Sposób realizacji celów statutowych
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji 
na podstawie statutu organizacji)                        

1. Wspieranie osób niepełnosprawnych w zachowaniu i podnoszeniu 
stanu zdrowotnego oraz sprawności fizycznej, poprzez umożliwienie 
korzystania z urządzeń rehabilitacyjnych i prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
2. Organizowanie imprez integracyjno-kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych.
3. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób niepełnosprawnych, w zakupie 
niezbędnych im środków technicznych, przedmiotów ortopedycznych, 
sprzętu rehabilitacyjnego, i innych środków wspomagających 
samodzielność funkcjonowania.
4. Udzielanie pomocy w likwidowaniu barier architektonicznych, w 
obiektach użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.
5. Współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, jako formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
upośledzonych umysłowo.
6. Podejmowanie działań zmierzających do powstania zakładu 
aktywności zawodowej.
7. Organizowanie spotkań integracyjnych likwidujących opory psychiczne
i kulturowe, w podmiotowym traktowaniu osób upośledzonych umysłowo 
i psychicznie chorych.
8. Ułatwianie niepełnosprawnym uczestnictwa w kulturze oraz obrzędach
związanych z narodową i regionalną tradycją z osobistymi lub rodzinnymi
przekonaniami kulturowymi i religijnymi.
9. Organizowanie szkoleń , konferencji naukowych i innych, doskonalące
umiejętności zawodowe opiekunów oraz przybliżające im wiedzę o 
Osobach Sprawnych Inaczej.
10.Gromadzenie funduszy umożliwiających realizację celów i  form 
działania Stowarzyszenia, w tym przez prowadzenie działalności 
gospodarczej.
11. Promowanie twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych oraz 
realizowanie programu edukacyjnego kształtującego pozytywny 
wizerunek osoby niepełnosprawnej.
12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla 
osób niepełnosprawnych, dla członków rodzin, opiekunów, kadry i 
wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
13. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego, 
oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, 
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla 
osób niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom" w 2019 r.
 grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej w jednej z 7 pracowni (bukieciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa - 

domowego, makramy, multimedialnej, plastycznej, rzemieślniczo – technicznej, teatralno – muzycznej)
 indywidualny trening na stanowisku pracy
 trening ekonomiczny
 psychoedukacja, wsparcie, poradnictwo
 cykliczne zajęcia prowadzone przez instruktorów WTZ oraz osoby współpracujące: 

     grupowe zajęcia z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy
 zajęcia z zakresu dbania o wygląd i higienę osobistą „Powiew świeżości”
 zajęcia relaksacyjne 
 wyjazdowe zajęcia taneczne w BCK w Warszawie
 hipoterapia 
 indywidualna rehabilitacja i masaże lecznicze z fizjoterapeutką 
 grupowe zajęcia z fizjoterapeutą 
 zajęcia usprawniające (gimnastyka w pracowniach, siłownia zewnętrzna, rowery, narty biegowe, nordic 

walking) 
Wycieczki oraz większe imprezy integracyjne zorganizowane i współorganizowane przez WTZ:
05 – impreza plenerowa Piknik w Sadowej „W zdrowym ciele – zdrowy duch”
06 – wyjazd pociągiem do Sopotu dla uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich
06 – spotkanie z opiekunami uczestników kończące kolejny rok pracy w WTZ
09 – czterodniowa wycieczka edukacyjna na Roztocze
09 – impreza sportowo - integracyjna IX Rajd Rowerowy i Pieszy – „Kampinoskie Bezdroża”
12 – Zimowy Rajd Nordic Walking
12 – Jasełka i spotkanie z opiekunami
Ponadto uczestnicy brali udział w wyjazdach na wystawy, do filharmonii, do kina i teatru. Odwiedzali inne ośrodki i 
uczestniczyli w licznych imprezach integracyjnych oraz szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych.
Udział w konkursach:
1. Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych – Łomianki – konkurs tańca dla osób z niepełnosprawnościami
2. Konkurs plastyczny PFRON Sztuka Osób Niepełnosprawnych

 3.  Konkurs Plastyczny Fundacji United Way

Sprawozdanie  z  działalności  ŚDS  w  Sadowej  dotyczące  realizacji  celów  statutowych  
i sposobów ich realizacji w roku 2018.
W roku 2018 realizowane były działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania 
ukierunkowane były na kształtowanie umiejętności interpersonalnych zarówno uczestników jak i członków rodzin. 
Prowadzone były systematycznie spotkania ”społeczności terapeutycznej” oraz rozmowy z psychologiem. W ramach 
włączania rodziny w proces leczenia przekazywane były  informacje  dotyczące planowanych form działań terapeutycznych  
w naszej placówce oraz prośba ich podtrzymywania w środowisku rodzinnym i informowania o niepokojących zmianach w 
zachowaniu uczestnika w celu spójnego reagowania. W ramach poprawy kondycji psychicznej i wykształcenia pozytywnej 
postawy w zakresie poszukiwania fachowej pomocy dla siebie i bliskich zorganizowane było spotkanie „Grupy Wsparcia 
Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”. Prowadzone były również spotkania wewnętrzne, na których 
przekazywane były informacje nt. przemocy i alkoholu oraz miejsc umożliwiających jak najszybszą interwencję 
specjalistyczną. Podjęta została współpraca z kolejnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki 
której  zrealizowano działania w zakresie pogłębienia tolerancji i integracji osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.  
Poszczególne działania realizowane były  w formie:
- treningu (kulinarnego, umiejętności praktycznych, higienicznego,  umiejętności społecznych i interpersonalnych, 
farmakologicznego, treningu o seksualności człowieka, budżetowego, umiejętności spędzania czasu wolnego),
- zajęć (botanicznych, technicznych, komputerowych i multimedialnych, plastycznych, muzycznych, rekreacji ruchowej, 
edukacyjnych,
- poradnictwa (psychologicznego, socjalnego),
- szkoleń oraz współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym i nie tylko. 
W ramach działań realizowana była współpraca z:
rodzinami i opiekunami, PCPR w Ożarowie Mazowieckim, OPS (w Łomiankach, Nowym Dworze Mazowieckim, Izabelinie, 
Pomiechówku, Czosnowie i Zakroczymiu), ŚDS w Ostrowii Mazowieckiej i Łubcu, DPS w Sadowej, PUP w Ożarowie 
Mazowieckim, Fundacją Hipoterapeutyczną „Jamajka Klub”, Stajnią „Lider”, Fundacją „Byka za rogi”, WTZ w Sadowej, 
kościołem w Dziekanowie Leśnym, Centrum Tańca „Swing”, Belańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, Zespołem Placówek 
Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, radnymi miasta Łomianki, sołtysem Sadowej, Poradnią logopedyczną 
w Łomiankach, Gabinetem Rehabilitacji i Masażu w Łomiankach, przystanią kajakową „Kaja”. 
Przykładem lat ubiegłych podejmowane były działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych. Działania te 
realizowane były w formie spotkań okolicznościowych i rekreacyjnych na terenie lokalnym jaki i o większym zasięgu.
W  ramach   współpracy  i  nawiązywania  kontaktów  z  innymi  podmiotami  zostały  osiągnięte  następujące rezultaty:
-  rodzina i  opiekunowie  chętniej  nawiązywali  współprace  i  byli  zainteresowani  propozycjami  rozwiązywania  bieżących
problemów uczestnika.  Opiekunowie angażowali  się do czynnego udziału w zajęciach i spotkaniach organizowanych dla
uczestników tj.: zwiedzanie Twierdzy Modlin, spotkanie przedwakacyjne,  spływ kajakowy,  Festiwal Integracyjnych Form
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)   

 gmina                                              województwo                   

 kilka gmin                                      kilka województw
                                             

 powiat                                            cały kraj 

X kilka powiatów                              poza granicami kraju                         

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 145

Osoby 
prawne

0

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
      
TAK

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 

Sfera działalności pożytku
publicznego 

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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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

Działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej jako 
formy rehabilitacji 
społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 
Organizowanie imprez 
integracyjno-kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych 
z udziałem osób 
niepełnosprawnych. 
Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć 
mających na celu 
nabywanie, rozwijanie i 
podnoszenie umiejętności 
niezbędnych do 
samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych. 
Promowanie twórczości i 
osiągnięć osób 
niepełnosprawnych oraz 
realizowanie programu 
edukacyjnego 
kształtującego pozytywny 
wizerunek osoby 
niepełnosprawnej. 
Prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz 
udzielanie informacji na 
temat przysługujących 
uprawnień, dostępnych 
usług, sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób 
niepełnosprawnych.

88.10.Z
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Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podejmowanie wszelkich 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 
zmierzających do uzyskania
możliwie najwyższego 
poziomu funkcjonowania, 
jakości życia i integracji 
społecznej. Ułatwienie 
dostępu do  korzystania z 
rehabilitacji kompleksowej, 
propagowanie postaw 
chroniących prawo 
niepełnosprawnych do 
godności osobistej i 
obywatelskiej. 
Organizowanie prac oraz 
podejmowanie inicjatyw 
tworzących warunki 
ułatwiające 
niepełnosprawnym 
aktywizację społeczną, w 
tym: zawodową, 
artystyczną i sportową. 
Inicjowanie i propagowanie
postaw chroniących prawo 
osób niepełnosprawnych. 
Wspieranie finansowe i 
rzeczowe osób 
niepełnosprawnych w 
zakupie niezbędnych im 
środków technicznych i 
innych wspomagających 
samodzielność 
funkcjonowania.

88.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego NIE
 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy 
podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 
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5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą NIE
 

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

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

 1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)     1 139 857,22  zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego    1  139 437,22  zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej      0,00   zł

d) Przychody finansowe      420,00   zł

e) Pozostałe przychody      0,00   zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 565,50    zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:     
     1 072 660,00   zł

  0,00    zł

w 
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa 400 460,00  zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 672 200,00  zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00    zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28 185,04    zł

w 
tym:

a) ze składek członkowskich                990,00    zł

b) z darowizn od osób fizycznych              1 300,00   zł

c) z darowizn od osób prawnych 25 895,04   zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00    zł

e) ze spadków, zapisów 0,00    zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00     zł

2.4. Z innych źródeł 33 026,68   zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego  22 985,05   zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem      5 766,35    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

Integracja, rehabilitacja, aktywizacja zawodowa i społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia osób 
niepełnosprawnych

    5 766,35   zł   

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
1 1 000,00    zł

2              1 247,32   zł

3
Dofinansowanie do projektu „Aktywni Razem” 2 699,03   zł

4 Dofinansowanie Rajdu Rowerowego „Kampinoskie Bezdroża” 820,00   zł   

5                    0,00    zł

6   0,00   zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów

finansowana z 1%
podatku

dochodowego od
osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 107 243,35    zł  5 766,35    zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   1 107 243,35    zł 5 766,35     zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00    zł  0,00    zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   0,00    zł
d) koszty finansowe 0,00    zł

e) koszty administracyjne 0,00    zł

f) pozostałe koszty ogółem   0,00    zł  0,00     zł

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32 613,87    zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł
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Dofinansowanie udziału w turnieju piłki nożnej SENI CUP

Dofinansowanie do pikniku pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”



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 opłaty skarbowej                                       
z opłat sądowych                                      
z innych zwolnień

-> jakich? ________________________           

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

 NIE

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

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
(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)

                                                                                     17  osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby  określić  przeciętne  zatrudnienie  należy  zsumować  wszystkie  osoby  zatrudnione  na  podstawie  stosunku  pracy  w  poszczególnych
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

 14,5 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
  

6 osób
 

2. Członkowie 

10

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

nie  korzystała



2.1. Organizacja posiada członków
TAK

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

                                         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)

TAK

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)

0 osób

w 
tym:

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

b) inne osoby 0 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)

 10 osób

w 
tym:

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

b) inne osoby 10 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)

29 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 29 osób

b) inne osoby 0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
         627 925,29    zł

 

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę 615 251,99     zł

– wynagrodzenie zasadnicze   428 233,04     zł

– nagrody 81 871,83     zł

– premie 0     zł

– inne świadczenia  105 147,12     zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 673,30     zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego 627 925,29     zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego           627 925,29 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
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji,  wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia  oraz  umowy
cywilnoprawne
Aby  określić  przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  należy:  1.zsumować  wszystkie  kwoty  wynagrodzeń  wypłacone  w  ciągu  roku
sprawozdawczego  (wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia  oraz  umowy cywilnoprawne);  2.  podzielić
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

 0,00    zł

5. Wysokość  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli  lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

   0,00    zł

6.  Wysokość  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego członkom innych,  niż  organu
zarządzającego,  kontroli  lub  nadzoru,  organów  organizacji,  wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

   0,00    zł

7.  Wysokość  przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego  pracownikom  organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi  na
podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

  52 327,11    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

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

11 365,00  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)

   Wynagrodzenia pracowników WTZ i ŚDS składają się z wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatku stażowego oraz nagród za wykonanie dodatkowych 
czynności wykraczających poza zakres obowiązków pracownika.

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
 NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych     0,00     zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

 TAK

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 dotacji

1 Piknik pt. „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”

Integracja i promocja zdrowego stylu 
życia osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy Łomianki 5 000,00     zł

2 Projekt „Aktywni razem”
Integracja, aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób niepełnosprawnych

Powiat warszawski zachodni 20 000,00     zł
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3
Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A

Wsparcie dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, podniesienie 
świadomości społeczeństwa 
lokalnego na temat choroby 
psychicznej, pogłębienie tolerancji i 
akceptacji społecznej, integracja ze 
środowiskiem

Wojewoda Mazowiecki 400 460,00     zł

5 Rajd Rowerowy 
„Kampinoskie bezdroża”

Integracja i promocja zdrowego stylu 
życia osób niepełnosprawnych

Powiat Warszawski-zachodni 1 800,00     zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe NIE

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 dotacji

1 ,    zł

2 ,    zł

3 ,    zł

4 ,    zł

5 ,    zł

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) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne NIE

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

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 ,    zł

2 ,    zł

3 ,    zł

4 ,    zł

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

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki
% udziałów lub

akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów 

1 % %

2 % %

3 % %

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
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2

3

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli

1

2

3

4

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)

NIE

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

Leszek Chruściński, Barbara 
Tenerowicz, Robert Marczak, 
Agnieszka Kubalska, Joanna 
Muchowska 

(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania

15.03.2019

(dd.mm.rrrr)
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