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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU 
ROZWOJOWEGO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Maria Drewniak - prezes

Elżbieta Zabiegaj-dyrektor
Barbara Surma - członek zarządu
Joanna Olga Toś - członek zarządu

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

Szklarski Zbigniew - przewodniczący komisji rewizyjnej
Marlena Tobiasz Szczygieł - członek komisji rewizyjnej
Małgorzata Korpak - członek komisji rewizyjnej

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 ORAZ 
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. PROWADZNIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ SŁUŻĄCEJ 
UPOWSZECHNIANIU WIEDZY O METODACH I FORMACH 
POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.
5. WSPIERANIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK 
SŁUŻBY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM DZIECI 
NIEPEŁNSPRAWNYCH.
6. PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO – 
BADAWCZEJ ZWIĄZANEJ Z PROBLEMAMI REHABILITACJI 
WIEKU ROZWOJOWEGO.
7. PROWADZENIE I DOTOWANIE SZKOLEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH KADRY MEDYCZNEJ I 
TERAPEUTYCZNEJ.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (KORWR)   w 2011 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 – 6379 osobodni
Poradni Rehabilitacji dla dzieci – 1240 porad
Poradni Logopedycznej – 2038 porad
Poradni Psychologicznej dla dzieci – 2447 porad

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 20 lat. Jego praca została zaprezentowana w 2011 roku m.in. na 
międzynarodowym kongresie w Toronto poświęconym mózgowemu porażeniu 
dziecięcemu.
W Ośrodku odbyli staż kliniczny psychologowie w ramach współpracy z 
Collegium Medium UJ  oraz terapeutka z Centrum Rehabilitacji  w Moskwie.
Przedszkole Integracyjne Montessori objęło opieką 64 dzieci (stan na grudzień 
2011), 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 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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zakresie metod wczesnego wspierania  rozwoju małego dziecka, a w 
szczególności w zakresie pedagogiki leczniczej Montessori. Nauczyciele 
realizują program wychowania przedszkolnego w oparciu o obowiązującą 
ministerialną podstawę programową i  program własny skierowany przede 
wszystkim na indywidualizację oddziaływań wych. – dyd. oraz integrację dzieci 
niepełnosprawnych i zdrowych. Współpraca z KORWR przynosi doskonałe 
efekty w odniesieniu do dzieci z deficytami rozwojowymi. Prowadzona jest także 
praca na rzecz rodzin – wspieranie rodziny  w jej  funkcji wychowawczej.
20 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 3200 zł 
miesięcznie. Dzieci korzystające z przedszkola posiadają kompleksową opiekę – 
terapeutyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną,  logopedyczną  KORWR. 
Przedszkole i Ośrodek jest miejscem stałych praktyk pedagogicznych 
krakowskich i zamiejscowych uczelni pedagogicznych i medycznych. W ramach 
popularyzacji pedagogiki leczniczej Montessori kontynuowana jest współpraca z 
Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie – nauczyciele tut. Przedszkola 
prowadzą zajęcia „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka metodą Marii 
Montessori” na kierunku „Wychowanie przedszkolne i opieka nad dziećmi” – III r. 
studiów licencjackich, w salach zajęć przedszkola i w sali wykładowej, z 
wykorzystaniem materiałów rozwojowych Montessori.  W ramach programu 
Leonardo da Vinci na 4 miesięcznym stażu w tut. Przedszkolu przebywała 
kolejna już studentka uczelni z Niemiec: Instytut fuer soziale Berufe z 
Ravensburga. Wielu studentów i naukowców z uczelni z całej Polski odbywa 
hospitacje i prowadzi badania do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. 
Pracownicy przedszkola biorą udział w szkoleniach metodycznych 
proponowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i   placówki kształcenia 
oświatowego, a także wyższe uczelnie pedagogiczne- Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkołą Filozoficzno – Pedagogiczna w 
Krakowie, oraz współpracujące z nami ośrodki szkoleniowe w kraju i za granicą. 
W roku 2011 dofinansowano udział w następujących szkoleniach.:
1. Pedagogika lecznicza Montessori - Wychowanie kosmiczne w szkole – kurs 
tygodniowy w Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej w 
Monachium- 5 nauczycieli
2. Stare i nowe zabawy dywanowe – 4 nauczycieli
3. Ogólnopolskie Forum Edukacyjne Bliżej Przedszkola – 3 nauczycieli
4. Organizacja pomocy psychologiczno Pedagogicznej – 1 nauczycielka
5. Kurs kierowników wycieczek – 1 nauczycielka
6. Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori w integracyjnej szkole 
podstawowej – 1 nauczycielka
7. Międzynarodowy Kongres rehabilitacji rozwojowej w Monachium – 2 
nauczycielki
8. Międzynarodowy Kongres Montessori Europa w Bratysławie – 3 nauczycielki
Działalność pozostała Towarzystwa: 
1. Kursy dla specjalistów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju 
dziecka zorganizowane i zrealizowane przez Towarzystwo  w 2011 r.:
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – 5 szkoleń 20-
godzinnych, łącznie wzięło udział 77 psychologów i lekarzy
- Pedagogika lecznicza Montessori -Wychowanie kosmiczne w przedszkolu i 
terapii z udziałem prowadzącego z Wilna/ Litwa -33 uczestników 
(dofinansowanie tłumaczenia z j. niemieckiego)
- Pedagogika lecznicza Montessori – Materiał sensoryczny – prowadzący z 
Warszawy – 20 uczestników
- We współpracy z Kinderzentrum i Aktion Sonnenschein w Erfurcie oraz Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej został zorganizowany 2-letni kurs pedagogiki 
inkluzyjnej Montessori, prowadzony przez nauczycieli ze szkół integracyjnych 
Montessori w Erfurcie i Nohra/ Niemcy. Merytoryczny nadzór nad kursem 
(prowadzenie części zajęć, korekta merytoryczna tłumaczonych materiałów i 
udostępnienie pomieszczeń dla kursu) prowadzą pedagodzy –specjaliści z  
zakresu pedagogiki leczniczej Montessori z międzynarodowymi dyplomami AMI 
pracujący w Przedszkolu Integracyjnym Montessori.
W Międzynarodowym Kongresie – Mowa, komunikacja i rozwój społeczny – 
wczesna diagnoza i terapia, który odbył się w Monachium wzięło udział 3 
pracowników Ośrodka
W Międzynarodowym Kongresie Attachment and addiction na Uniwersytecie w 
Monachium wziął  udział 1 lekarz z Ośrodka. 
Pracownicy KORWR i Przedszkola Integracyjnego Montessori uzyskali 
zwolnienie z opłat za   szkolenia  organizowane przez Towarzystwo w wysokości 
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4740 zł.
2. Zajęcia grupowe  ogólnorozwojowe prowadzone przez zespół psychologów – 
dla dzieci z rożnego rodzaju deficytami rozwojowymi (objęto 40 dzieci): 
Cel zajęć:
- Rozwojowe – mające na uwadze wspomaganie prawidłowego tempa rozwoju 
dzieci, tj. harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalnej, 
społecznej i ruchowej.
-Edukacyjne – sprowadzają się do nabywania wiedzy i kształtowania 
umiejętności oraz sprawności dzieci.
-Terapeutyczne - wzmacnianie poszczególnych sfer rozwoju
 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut. Zajęcia dostosowane są 
do indywidualnych potrzeb dzieci. Istnieją 4 grupy po 10 osób, grupy są 
mieszane pod względem wieku, trzy grupy są dla dzieci przedszkolnych od 3 do 
6 roku życia, jedna grupa jest dla dzieci szkolnych w wieku od 7 – 11 roku życia. 
Towarzystwo sfinansowało materiały plastyczne do tych zajęć oraz prezenty 
Mikołajkowe.
3. Zajęcia z zakresu Katechezy Dobrego Pasterza skierowane do grup 
integracyjnych – 42 dzieci. Zajęcia prowadzi specjalista z zakresu pedagogiki i 
wychowania religijnego w oparciu o metodę Montessori.

4. W porozumieniu z Fundacją Profesora Theodora Hellbruegge został 
zrealizowany wspólny projekt z Fundacją Sternstunden w Monachium dotyczący 
renowacji budynku i dostosowania go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w 
wyniku którego zostały w budynku Ośrodka zrealizowane: remont i wymiana 
pokrycia dachowego, projekt windy, modernizacja kaloryferów – wymiana 
zaworów, wymiana płyt chodnikowych, remont wejścia głównego, 
5. W ramach bieżących remontów naprawiono przeciekający dach nad salą 
zajęć dla dzieci.
6. Merytoryczny nadzór nad wdrażaniem programu z zakresu pedagogiki 
Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori w Szkole Podstawowej nr 72 w 
Krakowie, zainicjowanie i współpraca w zakresie szkoleń z Centrum Dziecięcym 
w Erfurcie i Centrum Edukacyjnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
7. Umożliwienie kontaktu i szkoleń specjalistycznych i zajęć praktycznych dla 
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie i Katolickiej Szkoły Językowej 
działającej pod patronatem Caritas AK w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci z wykorzystaniem pedagogiki leczniczej Montessori.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 KRAKOWSKI OŚRODEK REHABILITACJ KRAKÓW 12104
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

13000

10

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

• LECZENIE I REHABILITACJA DZIECI ZAGROŻONYCH I 
DOTKNIĘTYCH ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
• DZIAłALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA W RAMACH 
REHABILITACJI DZIECI ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH 
ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
• TERAPIA LOGOPEDYCZNA

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.22.Z

86.90.E

72.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

• PROWADZENIE PRZEDSZKOLA
• DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY MEDYCZNEJ I 
TERAPEUTYCZNEJ W POSTACI M.IN. KURSÓW I SZKOLEŃ 
ORAZ KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WIEDZĘ O 
PRAWIDŁOWYM ROZWOJU DZIECKA
• DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO 
– PEDAGOGICZNEJ WSPOMAGAJĄCEJ EDUKACJĘ

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10.Z

85.59.B

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD: 85.60.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,887,178.49 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,258,542.24 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 394,171.03 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 691,610.24 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,212.40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 521,490.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

521,490.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 45,997.00 zł

555.00 zł

45,442.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 15,798.05 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 8,651.33 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,828,302.72 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,827,589.64 zł 8,651.33 zł

0.00 zł 0.00 zł

713.08 zł 0.00 zł

1 Kurs – Pedagogika lecznicza Montessori – Wychowanie kosmiczne w przedszkolu i terapii 3,130.00 zł

2 Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe   dla dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi 5,521.33 zł

1 Dofinansowanie kursu z udziałem wykładowcy z zagranicy, w tym tłumaczenie z j. 
niemieckiego

3,130.00 zł

2 Prezenty Mikołajkowe dla dzieci biorących udział w zajęciach ogólnorozwojowych 186.94 zł

3 Materiały plastyczne do zajęć 100.74 zł

4 Naprawa dachu nad salą zajęć dla dzieci 5,233.65 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. 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)

34.0 osób
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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)

26.2 etatów

33.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

25.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

17.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

15.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,182,602.06 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,048,699.56 zł

1,048,699.56 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 4,894.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 133,902.50 zł

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

133,902.50 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 87,388.50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 46,514.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,150.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,200.00 zł

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

3,695.63 zł

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

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,150.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,200.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,178.00 zł

10. 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 dotyczą pracowników KORWR, 
Przedszkola Integracyjnego Montessori oraz osób 
wykonujących zadania pozostałe Towarzystwa

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola części żywieniowej w zakresie 
dotyczącym przestrzegania warunków sanit- hig 
w przedszkolu - bez zaleceń

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna Kraków

2011-01-28

2 KOntrola sanitarna pomieszczeń przedszkola i 
dokumentacji medycznej pracowników

Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna Kraków

2011-04-04

3 Dochodzenie epidemiologiczne w związku z 
salmonellozą (zachorowanie poza przedszkolem) 
- bez zaleceń

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna Kraków

2011-10-24
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Elzbieta Zabiegaj - dyrektor Towarzystwa - 26.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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