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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PROCHOWA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-532 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-421-50-20

Nr faksu 12-421-50-20 E-mail prochowa@poczta.onet.pl Strona www www.prochowa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35065028000000 6. Numer KRS 0000133074

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

MARIA DREWNIAK PREZES TAK

ELŻBIETA ZABIEGAJ DYREKTOR TAK

JOANNA OLGA TOŚ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARBARA SURMA CZŁONEK ZARZĄDU DO 
14.11.2018

NIE

BEATA STRZĘPEK CZŁONEK ZARZĄDU OD 
14.11.2018

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

ZBIGNIEW SZKLARSKI PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

MARLENA TOBIASZ 
SZCZYGIEŁ

CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MAŁGORZATA KORPAK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest prowadzenie wszelkich działań służących 
rozpowszechnianiu wiedzy i metod służących leczeniu, rehabilitacji i 
edukacji dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi oraz 
działania na rzecz tych dzieci i ich rodzin. W szczególności prowadzenie 
Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz Przedszkola 
Integracyjnego Montessori oraz propagowanie ich działalności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
                                                    
1. Prowadzenie Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego 
oraz Przedszkola Integracyjnego Montessori
2. Rozpowszechnianie metod diagnostycznych metod kompleksowej 
rehabilitacji  wieku rozwojowego stosowanych w Ośrodku.
3. Gromadzenie darów pieniężnych i rzeczowych na rzecz wspierania 
i organizowania różnorodnych form leczenia dzieci zagrożonych i 
dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej służącej upowszechnianiu 
wiedzy
 o metodach i formach pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
5. Wspieranie finansowe działalności placówek służby zdrowia związanych 

z leczeniem dzieci niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej związanej 
z problemami rehabilitacji wieku rozwojowego.
7. Prowadzenie i dotowanie szkoleń specjalistycznych kadry medycznej i t

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOTYCZACE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI 
WIEKU ROZWOJOWEGO W ROKU 2018

I. Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego  w ramach swojej działalności statutowej w roku 2018 
prowadziło działalność statutową:
-  nieodpłatną, 
- odpłatną
-  i działalność gospodarczą  
W ramach działalności odpłatnej statutowej:
85.10.Z– prowadzenie przedszkola;
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna w ramach rehabilitacji dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi;
86.22.Z – leczenie i rehabilitacja dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi; (działalności w r. 2018 nie 
prowadzono)
86.90.E – terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działalność psychoterapeutyczna w ramach rehabilitacji dzieci 
dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.
W ramach nieodpłatnej działalności statutowej:
85.60.Z – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pomoc pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna;
72.19.Z – działalność naukowo – badawcza związana z problemami rehabilitacji wieku rozwojowego w zakresie nauk 
medycznych;
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna w ramach rehabilitacji dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi;
86.22.Z – leczenie i rehabilitacja dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi;
86.90.E – terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działalność psychoterapeutyczna w ramach rehabilitacji dzieci 
dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.
W ramach działalności gospodarczej:
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami itargowiskami;
52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; (działalności w r.2018 nie prowadzono)
58.11.Z – wydawanie książek; (działalności w r.2018 nie prowadzono)
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58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; (działalności w r.2018 nie prowadzono)
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza; (działalności w r.2018 nie prowadzono)
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

II. Towarzystwo prowadzi dwa oddziały: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej- Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku 
Rozwojowego i niepubliczne integracyjne przedszkole – Przedszkole Integracyjne Montessori.

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (KORWR)   w 2018 r. kontynuował   zadania wczesnej 
wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z grupy ryzyka okołoporodowego, dziećmi   
z różnorodnymi zespołami genetycznie uwarunkowanymi lub z innych przyczyn, wykazującymi zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego.
System pracy KORWR oparty jest na Modelu Monachijskim opracowanym   w Centrum Dziecięcym 
w Monachium przez profesora Theodora Hellbruegge    i współpracowników, uznanym przez WHO jako wzorzec 
trzeciorzędowej prewencji.
Dzieci kierowane są do Ośrodka przez lekarzy pierwszego kontaktu (pediatrów, lekarzy rodzinnych) lub innych specjalistów.
W trakcie pierwszej wizyty stawiana jest diagnoza określająca rodzaj zaburzenia  i poziom rozwoju psychoruchowego dziecka 
oraz natychmiast wdrażana jest wczesna stymulacja rozwoju.
Diagnostyka prowadzona jest przez zespół specjalistów: pediatrii, rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej, psychologa 
klinicznego, lekarza psychiatrę dziecięcego. Rehabilitacja dzieci podzielona jest na Poradnię Rehabilitacyjną kwalifikującą dzieci 
do terapii (porada lekarska) i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda) pracujący wg 
specjalnego programu opracowanego przez zespół specjalistów.
Terapię prowadzą fizjoterapeuci posiadający międzynarodowe certyfikaty w zakresie metod neurokinezjologicznej stymulacji 
rozwoju oraz psychologowie i logopedzi.  
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielono  następujących świadczeń,  w tym w ramach:
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – 8036 osobodni; opieką objęto 1752 pacjentów;
Poradni Rehabilitacji dla dzieci – 1114 porad;
Poradni Logopedycznej –  3566 porad
Poradni Psychologicznej dla dzieci – 1855  porad,  188 osób objęto psychoterapią indywidualną i 8 osób objęto psychoterapią 
grupową/ rodzinną.

W ramach Poradni Psychologicznej pomoc psychologiczna obejmuje:            
-diagnozę psychologiczną dzieci, 
-zajęcia terapii indywidualnej,
-zajęcia terapii grupowej,
-porady i konsultacje psychologiczne,
-terapię rodzin. 
W ramach Ośrodka Dziennego pomoc psychologiczna obejmuje:            
-diagnozę psychologiczną dzieci,
-zajęcia terapii indywidualnej,
-porady i konsultacje psychologiczne,
-wsparcie i psychoedukację rodziców.
Opieka psychologiczna udzielana jest dzieciom w wieku: od 2 m.ż. do 18 r.ż.
KORWR jest modelową placówką działającą w Polsce w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, pracującą w oparciu o 
monachijski wzorzec od ponad 25 lat.  
W Ośrodku odbyli w roku 2018  staż kliniczny psychologowie: w ramach współpracy z Collegium Medicum UJ: - 8 osób ze 
szpitala Uniwersyteckiego, 1 osoba ze Szpitala im. Rydygiera.  
Staż z rehabilitacji odbyła jedna fizjoterapeutka.
Prowadzono zajęcia dydaktyczne – terenowe dla studentów Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w ramach modułu 
specjalizacyjnego „Psycholog wobec problemów rodziny” w roku ak. 2017/18 – dla 24 osób i 19 w r. ak. 2018/19.
Hospitacje pracy specjalistów odbyli: lekarz i fizjoterapeuta z Białorusi –oraz fizjoterapeuta z Rosji.
Szkolenia pracowników KORWR:
- Ochrona danych osobowych RODO- wszyscy pracownicy
- Terapia ręki I i II st. – 3 osoby;
- Elementy diagnozy neuropsychologicznej – 1 osoba;
- Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne kończyny dolnej – możliwości i zastosowania w procesie leczenia – 4 osoby;
- Neurorozwojowa diagnoza i rehabilitacja dzieci – 1 osoba;
- AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji – 1 osoba;
- Ankyloglossia u noworodków i niemowląt – diagnoza i terapia – 1 osoba;
- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD – 2 osoby;
- certyfikat psychoterapeuty – uzyskała 1 osoba
- ukończenie podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii – 1 osoba
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-

Przedszkole Integracyjne Montessori objęło opieką 70 dzieci (stan na grudzień 2018), w tym 7 
z orzeczeniami  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.  Dzieci przebywają    w 4 grupach 
integracyjnych  pod opieką nauczycieli wychowania przedszkolnego, przeszkolonych dodatkowo w zakresie metod wczesnego 
wspierania  rozwoju małego dziecka,                                      a w szczególności w zakresie pedagogiki Montessori i pedagogiki 
leczniczej Montessori.  
22  dzieci zostało objętych finansowym wsparciem w zakresie zmniejszenia opłat za przedszkole (dzieci niepełnosprawne, 
rodzeństwa oraz dzieci rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej), w łącznej kwocie 5240 zł miesięcznie (stan na 
grudzień 2018). 
Dzieci korzystające z przedszkola posiadają kompleksową opiekę – terapeutyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną,  
logopedyczną specjalistów zatrudnionych  w przedszkolu i w  KORWR. 
Od stycznia 2014 roku na terenie przedszkola realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju. Zajęciami objęto na koniec roku 
2018 - 14 dzieci, zarówno zapisanych do tutejszego przedszkola-10, jak i spoza przedszkola- 4.   Objęcie taką dużą ilością zajęć 
wspomagających rozwój dziecka przynosi wymierne korzyści. Dzieci mają zajęcia z pedagogiem specjalnym, psychologiem, 
logopedą i terapeutą Integracji Sensorycznej oraz z fizjoterapeutą.    
Przedszkole, podobnie jak Ośrodek jest miejscem stałych praktyk pedagogicznych krakowskich    i zamiejscowych uczelni 
pedagogicznych 
i medycznych,  w salach zajęć przedszkola studenci pedagogicznych uczelni oraz słuchacze kursów z zakresu pedagogiki 
leczniczej Montessori prowadzonych przez stowarzyszenie   odbywają praktyki na terenie przedszkola, z wykorzystaniem 
materiałów rozwojowych Montessori; w roku 2018 było to  16 osób odbywających 60-godzinne ciągłe praktyki..
Pracownicy przedszkola biorą udział w szkoleniach metodycznych proponowanych przez     placówki kształcenia oświatowego, a 
także wyższe uczelnie pedagogiczne,  oraz współpracujące z nami ośrodki szkoleniowe w kraju i za granicą. W roku 2018 
dofinansowano udział  pracowników przedszkola w następujących szkoleniach.:

1. Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium –                             1 osoba; 
2. Polskie Dni Montessori – konferencja w  Poznaniu– 8 osob;
3. Trening umiejętności manualnych  w edukacji przedszkolnej - 1 osoba;
4.  Diagnoza procesów integracji sensorycznej - 3 osoby 
5. W szkoleniu BHP – 7 osob
6.  Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym - 3 osoby  
7.  Warsztaty leśne – 1 osoba
8. Diagnoza i terapia ręki - I stopień - 2 osoby  
9. Ochrona danych osobowych - 18 osób
10. Wolność i dyscyplina w ujęciu M. Montessori - 6 osób 
 

III. Działalność pozostała Towarzystwa: 

1. Kursy dla specjalistów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zrealizowane w 2018 r we współpracy 
z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.:
1) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  1-3 r.ż.– 1  szkolenie 27-godzinne, łącznie wzięło udział 17uczestników;
2)  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  3- 6  r.ż.– 1 szkolenie 10-godzinne, łącznie wzięło udział 11 uczestników;
3)  Wolnośc i dyscyplina w ujęciu M Montessori - 49 uczestników;
4) Pedagogika Montessori i pedagogika lecznicza Montessori dla dzieci w wieku 3-6 r.ż. – w edycji 2017/18 [300 godzinny, 10 
–miesięczny  kurs]– 24 uczestników; w edycji 2018/19 rozpoczęło udział 16 uczestników
5) Szkolenie – 10 godzinne  warsztaty z prof. Joachimem Dattke z Monachium – Wybrane zagadnienia z matematyki w szkole 
podstawowej – 35 uczestników
6)Wielkie lekcje Montessori - 9 uczestników i 13 uczestników;
7)Historia Polski dla dzieci  - 12 uczestników

 

2. Zajęcia z zakresu Katechezy Dobrego Pasterza skierowane do grup integracyjnych - 26 dzieci. Zajęcia prowadzi specjalista z 
zakresu pedagogiki Montessori i pedagogiki  leczniczej Montessori i wychowania religijnego w oparciu o metodę Montessori.
3. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2 – 5 r.ż. ,zdrowych i z deficytami społecznymi,  których celem jest stopniowa 
adaptacja dziecka do grupy społecznej, rozstanie z rodzicami, uczenie samodzielności, rozwijanie funkcji intelektualnych, 
motorycznych, wolicjonalnych – w r.szk. 2017/18 – prowadzono 2 grupy dla 15 dzieci, w r.szk. 2018/19 - 2 grupy dla 20 dzieci. /  
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju i pedagogiki terapeutycznej
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4. W ramach modernizacji budynku wykonano niewielkie remonty, tj.:    wymiana 3 okien dachowych, remont sali 
terapeutycznej na poddaszu, wykonano wymianę podłogi na parterze w ośrodku rehabilitacji, wymieniono niektóre meble, 
rozpoczęto remont w pomieszczeniach ośrodka rehabilitacji - przygotowanie do malowania i wymiany drzwi

5. Towarzystwo – realizując założenia pracy inkluzyjnej w przedszkolu i szkole, będące kontynuacją wieloletniej współpracy 
naszego ośrodka, przedszkola i stowarzyszenia z fundacją Theodora Hellbruegge i Internationale Akademie fuer Entwicklungs – 
Rehabilitation  podjęło się realizacji na terenie przedszkola zadań koordynowanych przez Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną na ul.Półkole w Krakowie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - projekt "Za życiem" - OKRO, 
udzielając nieodpłatnie pomieszczeń i materiałów do realizacji zadań w ramach tego programu.
Wykorzystując potencjał specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i ośrodku rehabilitacji, wyszkolonych dzięki wieloletniemu 
programowi szkoleń w tut. instytucjach oraz zaplecze pracowni specjalistycznych wyposażonych w sprzęt do integracji 
sensorycznej, materiały rozwojowe Montessori i inne logopedyczne objęto opieką 20 dzieci w ramach ww. projektu (zajęcia z 
zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, integracji sensorycznej, pedagogiki leczniczej Montessori, psychologiczne i trening 
umiejętności społecznych). W terminie od września/ października  do grudnia 2018 roku zrealizowano dla każdego z 20 dzieci 
po 20 godzin zajęć  miesięcznie. Sumarycznie było to około 1000 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów. Szczególnie 
cenne były zajęcia dla dzieci nie kwalifikujących się do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na nieharmonijny rozwój psychofizyczny. Dzieci takie poprzez te zajęcia 
z pewnością uniknęły trudności, które mogłyby się pojawić  na kolejnym etapie rozwojowym.

IV. Uwagi końcowe:

Celem działania naszego stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i rodzin, w których znajdują się dzieci o zaburzonym, bądź 
nieharmonijnym rozwoju dziecka, ich integracja (inkluzja) w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, poprzez wymienione w 
powyższym sprawozdaniu obszary działalności.   Działalność naszego ośrodka i przedszkola – pionierskich w tych dziedzinach 
placówkach w Polsce,  polega na utrzymywaniu wysokich  standardów   w opiece, rehabilitacji i wychowaniu dzieci zdrowych i 
dzieci 
z deficytami rozwojowymi.
Dzięki stałej współpracy z monachijskim ośrodkiem – Centrum Dziecięcym, pracownicy naszych instytucji mają możliwość 
udziału w licznych szkoleniach,  z dostępem do najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej, psychologicznej  i pedagogicznej, 
którą następnie przekazują w formie aktywności na rzecz dzieci i w formie szkoleń specjalistów zajmujących się wczesnym 
wspomaganiem rozwoju dziecka.
Stałe dokształcanie pracowników pedagogicznych i propagowanie wysokiego poziomu przygotowania merytorycznego i 
praktycznego do pracy z dziećmi, co jest jednym z głównych celów działalności naszego stowarzyszenia, skutkuje dużo wyższymi 
rezultatami pracy wychowawczo – dydaktycznej, widocznych    w mierzalnych osiągnięciach dzieci (ocena gotowości szkolnej 
dzieci), objęciem skuteczną opieką dzieci z deficytami rozwojowymi, które dotychczas nie były integrowane (np. zespoły 
genetyczne i zaburzenia ze spektrum autyzmu). Warunkiem optymalnej integracji (inkluzji) jest dobry rozwój wszystkich dzieci, 
zarówno zdrowych , jak i z deficytami rozwojowymi. Podstawą zaś – przygotowane otoczenie i przygotowany nauczyciel oraz 
pedagogizacja rodziców. To wszystko 
z powodzeniem odbywa się w warunkach bardzo dobrej współpracy pracowników przedszkola 
i specjalistów z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego   a także współpracy 
z różnymi instytucjami polskimi i zagranicznymi, jak Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Pedagogiczny, 
szpital specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Montessori, Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji 
Rozwojowej w Monachium,  stowarzyszenie Montessori Europa i inne wyższe uczelnie w kraju i za granicą.
W roku 2018 kontynuowano powyższe działania, które są owocem wieloletniej pracy specjalistów zatrudnionych w ww. 
instytucjach, wypełniając tym samym założenia zawarte w statucie naszego stowarzyszenia.

Sporządziła Elżbieta Zabiegaj  
– dyrektor Towarzystwa

Kraków 29 marca 2019
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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

15000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

leczenie i rehabilitacja dzieci zagrożonych i 
dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi 
Specjalistyczne neuropediatryczne badanie 
lekarskie obejmuje: ocenę stanu ogólnego 
dziecka oraz motoryki spontanicznej i kontaktu z 
otoczeniem, określenie fazy rozwojowej według 
testów screeningowych, takich jak: - test 
reaktywności posturalnej wg Vojty - określa tzw 
wiek neurologiczny oraz pozwala na wykrycie 
zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej, tj. 
funkcji motorycznych; ocenę neurologiczną 
wybranych odruchów wg testów monachijskich; 
wykrywanie deficytów rozwojowych w zakresie 
rozwoju umysłowego, mowy, kontaktów 
społecznych przy pomocy skali 
psychoruchowego rozwoju wg Monachijskiej 
Funkcjonalnej Diagnostyki rozwojowej 
opracowanej przez prof. Hellbruegge

86.22.Z 9 101,62 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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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

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

działalność fizjoterapeutyczna w ramach 
rehabilitacji dzieci zagrożonych i dotkniętych 
zaburzeniami rozwojowymi Obejmuje ona pracę 
specjalistów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji 
z dziećmi w 90% w wieku niemowlęcym, do 1 
r.ż.. Po postawieniu diagnozy przez lekarza 
specjalistę w zakresie pediatrii i rehabilitacji lub 
neurologii praca koncentruje się na wywołaniu i 
utrwaleniu prawidłowych reakcji motorycznych. 
Stosowana jest stymulacja rozwojowa w 
zakresie ruchu metodami neurofizjologicznymi, 
wg Vojty, Castillo - Moralesa, myofascjalna, 
manualna, orofacjalna, terapia więzi 
emocjonalnej. Opieką poradni objęte są także 
dzieci starsze, wymagające stałej, długotrwałej 
rehabilitacji lub korekcji wad postawy

86.90.A 8 318,75 zł

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

terapia logopedyczna dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz działalność psychologiczna i 
psychoterapeutyczna w ramach rehabilitacji 
dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi 
W ramach terapii logopedycznej objęto opieką 
pacjentów od wieku niemowlęcego po wiek 
starszy. Po wizytach wstępnych stawiana jest 
diagnoza i w konsultacji z innymi specjalistami z 
ośrodka ustalany jest plan terapii. pacjenci 
prezentują całe spektrum zaburzeń mowy - 
dzieci małe i starsze z uszkodzeniami 
neurologicznymi, afazją, po operacjach 
nowotworów, z zaburzeniami 
współwystępującymi z wadami genetycznymi, a 
także wadami będącymi wynikiem zaniedbań 
środowiskowych. Praca polega na usprawnianiu 
aparatu artykulacyjnego i rozwoju komunikacji 
językowej. po postawieniu diagnozy i ustaleniu 
polanu terapii z rodzicami przekazywane sa 
ćwiczenia instruktażowe dla rodziców.

86.90.E 2 237,50 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Przedszkole Integracyjne Montessori objęło 
opieką 70 dzieci (stan na grudzień 2018), w 
tym 7 
z orzeczeniami  z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.  
Dzieci przebywają    w 4 grupach 
integracyjnych  pod opieką nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, 
przeszkolonych dodatkowo w zakresie 
metod wczesnego wspierania  rozwoju 
małego dziecka,                                      a w 
szczególności w zakresie pedagogiki 
Montessori i pedagogiki leczniczej 
Montessori.  
22  dzieci zostało objętych finansowym 
wsparciem w zakresie zmniejszenia opłat za 
przedszkole (dzieci niepełnosprawne, 
rodzeństwa oraz dzieci rodziców 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej), w łącznej kwocie 5240 zł 
miesięcznie (stan na grudzień 2018). 
Dzieci korzystające z przedszkola posiadają 
kompleksową opiekę – terapeutyczną, 
rehabilitacyjną, psychologiczną,  
logopedyczną specjalistów zatrudnionych  
w przedszkolu i w  KORWR. 
Od stycznia 2014 roku na terenie 
przedszkola realizowane jest wczesne 
wspomaganie rozwoju. Zajęciami objęto na 
koniec roku 2018 - 14 dzieci, zarówno 
zapisanych do tutejszego przedszkola-10, 
jak i spoza przedszkola- 4.   Objęcie taką 
dużą ilością zajęć wspomagających rozwój 
dziecka przynosi wymierne korzyści. Dzieci 
mają zajęcia z pedagogiem specjalnym, 
psychologiem, logopedą i terapeutą 
Integracji Sensorycznej oraz z 
fizjoterapeutą.

85.10.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 649 026,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 017 486,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 420 843,29 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 178 373,68 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 32 322,91 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Jest to doskonalenie 
zawodowe kadry medycznej, terapeutycznej, pedagogicznej - szkolenia organizowane we 
współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium i pod jej 
patronatem. Specjaliści wyszkoleni z pomocą monachijskiej instytucji przekazują dalej wiedzę 
dla lekarzy, psychologów i pedagogów specjalnych w postaci szkoleń organizowanych przez 
stowarzyszenie. 
1)  Wolnośc i dyscyplina w ujęciu M Montessori - 49 uczestników;
2) Pedagogika Montessori i pedagogika lecznicza Montessori dla dzieci w wieku 3-6 r.ż. – w 
edycji 2017/18 [300 godzinny, 10 –miesięczny  kurs]– 24 uczestników; w edycji 2018/19 
rozpoczęło udział 16 uczestników;
3)Wielkie lekcje Montessori szkolenie dla pedagogów- 9 uczestników i 13 uczestników;
4)Historia Polski dla dzieci  - 12 uczestników

2 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację:  
Zajęcia z zakresu Katechezy Dobrego Pasterza skierowane do grup integracyjnych - 26 dzieci. 
Zajęcia prowadzi specjalista z zakresu pedagogiki Montessori i pedagogiki  leczniczej 
Montessori i wychowania religijnego w oparciu o metodę Montessori.
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2 – 5 r.ż. ,zdrowych i z deficytami społecznymi,  
których celem jest stopniowa adaptacja dziecka do grupy społecznej, rozstanie z rodzicami, 
uczenie samodzielności, rozwijanie funkcji intelektualnych, motorycznych, wolicjonalnych – w 
r.szk. 2017/18 – prowadzono 2 grupy dla 15 dzieci, w r.szk. 2018/19 - 2 grupy dla 20 dzieci. /  
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, z dodatkowymi 
kwalifikacjami w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i pedagogiki terapeutycznej

3 55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Na terenie 
budynku , na poddaszu znajdują się pokoje gościnne, przeznaczone w pierwszej kolejności dla 
rodzin zamiejscowych, korzystających z usług ośrodka rehabilitacji dla dzieci, a także słuchacze 
szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie. Pokoje są o niewysokim standardzie, jest 
kuchnia do przygotowywania posiłków i 2 wspólne łazienki. W roku 2018 w pokojach znalazły 
miejsce noclegu ww. osoby.Jest to działalność uzupełniająca naszego stowarzyszenia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 060,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 861 657,34 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 194 631,33 zł

2.4. Z innych źródeł 1 576 677,09 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 3 597,16 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 657,87 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: 2 667 273,35 zł 19 657,87 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 062 015,81 zł 19 657,87 zł

1 finansowanie badań EEG, USG itp. dla pacjentów ośrodka 1 331,75 zł

2 szkolenie logopedyczne 700,00 zł

3 sfinansowanie części szkolenia SI 1 400,00 zł

4 pokrycie części wydatków związanych z remontem części ośrodka 16 226,12 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

861 657,34 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 080,00 zł

200,00 zł

14 977,65 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)

178 373,68 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 -44 529,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -16 728,31 zł

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

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 437 571,60 zł 0,00 zł

159 495,71 zł

0,00 zł

8 188,38 zł

1,85 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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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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)

33 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)

24,00 etatów

8 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

41 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 1 742 355,19 zł

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

1 680 052,69 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 

62 302,50 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)

5 199,61 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)  

3 034,09 zł

0 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  OKw 
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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 550 716,31 zł

1 383 912,17 zł

- nagrody

- premie

128 989,22 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 37 814,92 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 191 638,88 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 926 180,41 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 753 872,28 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

15 060,00 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)

dot. pkt 8 jest to wynagrodzenie jednorazowe wypłacone 
lekarzowi - działalność nieodpłatna - jest to dofinansowanie 
wynagrodzeń lekarzy zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw,
dot. pkt 11 jest to wynagrodzenie zastępcy Dyrektora w 
jego skład poza wyn. miesięcznym wchodzi zlecenie dot. 
usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej 
oraz prowadzenie i koordynowanie zajęć WWRd za okres 
od VII - XII

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 działalność oświatowa prowadzenie przedszkola 
integracyjnego dla dzieci 
zdrowych i z deficytami 
rozwojowymi (z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego) oraz wczesnego 
wspomagania rozwoju

Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta 
Krakowa

861 657,34 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

13 426,16 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Drewniak - prez
Elżbieta Zabiegaj dyr
Joanna Toś  czł zarz
Beata Strzępek czł  zarz

dwuosobowo

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

2019-07-11
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