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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-03

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

ELZBIETA ZABIEGAJ DYREKTOR TAK

JOANNA OLGA TOŚ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARBARA SURMA 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

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 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.prowadzeni 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 
terapeutycznej

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 
OŚROIDKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO W ROKU 2013

Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w ramach swojej działalności 
statutowej prowadziło w roku 2013 działalność statutową nieodpłatną, odpłatną i działalność 
gospodarczą. 
Organizacyjnie  wyodrębniono także  dwa oddziały Towarzystwa : niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej- Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (działalność nieodpłatna) i 
niepubliczne integracyjne przedszkole – Przedszkole Integracyjne Montessori ( działalność nieodpłatna i 
odpłatna).

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (KORWR)   w 2013 r. kontynuował  - podobnie jak 
w latach poprzednich - 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:
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Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – 6398 osobodni
Poradni Rehabilitacji dla dzieci – 1449 porad
Poradni Logopedycznej – 3579 porad
Poradni Psychologicznej dla dzieci – 3000 porad,  341 osób objęto psychoterapią indywidualną i 73 
osoby 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 20 lat.  
W Ośrodku odbyli staż kliniczny psychologowie w ramach współpracy z Collegium Medicum UJ  - 10 
osób i 1 osoba ze Szpitala im. Rydygiera.   

Prace specjalistów KORWR hospitowało dwoje specjalistów (psycholog i rehabilitant) z Centrum 
Dziecięcego „Tonus” w Brześciu (Białoruś).
W ramach doskonalenia zawodowego dwoje lekarzy z KORWR wzięło udział w Międzynarodowym 
Sympozjum w Monachium – XI 2013 r. – Socjalizacja dzieci, integracja społeczna i inkluzja, oraz w 
Konferencji – Wczesna diagnoza i terapia – spectrum autyzmu.

Przedszkole Integracyjne Montessori (działalność nieodpłatna i odpłatna)objęło opieką 64 dzieci (stan 
na grudzień 2013), w tym 7 z orzeczeniami  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia 
specjalnego oraz kilkoro z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Niektóre z dzieci posiadających 
odchylenia od normy rozwojowej lub trudną sytuację życiową lub rodzinną nie kwalifikują się do 
orzeczeń o kształceniu specjalnym, są objęte opieką psychologa przedszkola i/lub  poradni 
psychologicznej i logopedycznej w tut. ośrodku rehabilitacji (24 dzieci). 
 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 leczniczej Montessori.
16  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 uzyskało we wrześniu 2013 roku zmianę we wpisie do ewidencji placówek oświatowych, 
wprowadzającą możliwość realizacji na terenie przedszkola wczesnego wspomagania rozwoju.
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  z zakresu 
pedagogiki Montessori na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – 
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori”, w salach 
zajęć przedszkola i w sali wykładowej, z wykorzystaniem materiałów rozwojowych Montessori. Praktyki 
pedagogiczne ciagłe w tutejszym przedszkolu odbyło 8 studentek Uniwersytetu Pedagogicznego i 
Akademii „Ignatianum”.
Pracownicy przedszkola biorą udział w szkoleniach metodycznych proponowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie i   placówki kształcenia oświatowego, a także wyższe uczelnie pedagogiczne,  , oraz 
współpracujące z nami ośrodki szkoleniowe w kraju i za granicą. 
Pracownicy przedszkola prowadzą merytoryczny patronat nad działalnością klas Montessori w szkole 
podstawowej nr 72 w Krakowie.
Śledzone są losy absolwentów przedszkola (zdrowych i niepełnosprawnych), a wyniki przekazywane są 
na szkoleniach i konferencjach propagujących metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W roku 2013 dofinansowano udział  pracowników przedszkola w następujących szkoleniach.:
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1. Stare i nowe zabawy dywanowe – 7  nauczycielek
2. Język obcy w pedagogice Montessori  - 1 nauczycielka
3. Pedagogika Montessori w szkole podstawowej z elementami inkluzji -2 nauczycielki
4. Międzynarodowy Kongres rehabilitacji rozwojowej w Monachium – 2 nauczycielki
5. Międzynarodowy Kongres Montessori Europa w Budapeszcie – 4 nauczycielki
6. Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – 1 osoba
7. Polskie Dni Montessori – konferencja w Warszawie – 5  osób

 

Działalność pozostała Towarzystwa: 
1. Kursy dla specjalistów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zrealizowane w 
2013 r.(działalność statutowa odpłatna):
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  1-3 r.ż.– 2 szkolenia 20-godzinnych, łącznie wzięło 
udział 30 uczestników
- Katecheza Dobrego Pasterza (religia katolicka w systemie pedagogiki Montessori ) – 2 szkolenia (48 
osób).
W celach szkoleniowych rozprowadzane są: podręcznik- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka 
Rozwojowa cz. I i II oraz tablice rozwojowe do MFDR.
 
 
 
 

2. Zajęcia grupowe  ogólnorozwojowe (działalność statutowa odpłatna) prowadzone przez zespół 
psychologów – dla dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi (3 grupy, opieką objęto 18 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. Zorganizowano 3  grupy po 6-8 dzieci, grupy są mieszane pod względem wieku,  grupy są 
dla dzieci przedszkolnych od 3 do 6 roku życia, jedna grupa jest dla dzieci szkolnych w wieku od 7 – 11 
roku życia.
3. Zajęcia z zakresu Katechezy Dobrego Pasterza (działalność statutowa odpłatna) skierowane do grup 
integracyjnych – 35  dzieci. Zajęcia prowadzi specjalista z zakresu pedagogiki i wychowania religijnego 
w oparciu o metodę Montessori.
4. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2,6 – 5 r.ż. ,zdrowych i z deficytami społecznymi (działalność 
statutowa odpłatna),  których celem jest stopniowa adaptacja dziecka do grupy społecznej, rozstanie z 
rodzicami, uczenie samodzielności, rozwijanie funkcji intelektualnych, motorycznych, wolicjonalnych.
5. Dla rodziców z dziećmi przyjeżdżającymi z odległych rejonów na terapię oraz dla specjalistów 
odbywających szkolenia prowadzimy pokoje gościnne (działalność gospodarcza).

6.  Prowadzono kolejne prace modernizacyjne na terenie budynku – remont  toalety dla pracowników, 
toalet, pomieszczenia kuchennego i łazienki na II piętrze budynku, wymieniono podłogę w sali 
wykładowej, doposażono ogród przedszkolny w sprzęty i urządzenia, wymieniono część zniszczonych 
płyt chodnikowych na .terenie ogrodu przedszkolnego, uzupełniono ogród dla dzieci w nowe 
urządzenia do zabawy – drabinki do wspinania, dużą huśtawkę- bocianie gniazdo, pociąg. 
7. Działalność naukowo - badawcza (nieodpłatna): prowadzenie badań naukowych w ramach 
współpracy z instytucjami szkolącymi kadry specjalistyczne z zakresu rehabilitacji rozwojowej i 
prezentowanie ich wyników na konferencjach w kraju (np.Polskie Dni Montessori - Warszawa -
warsztat:Segregacja czy włączenie - jak sprostać potrzebom dzieci o różnorodnych możliwościach 
rozwojowych?, warsztat: „Żyć w relacji” - podstawą wychowania religijnego w koncepcji pedagogicznej 
Marii Montessori.", których rezultatem jest publikacja "Edukacja w systemie M Montessori 
wychowaniem do wartości" pod red. M. Mikszy.)
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

15000

21

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Sporządziła Elżbieta Zabiegaj 
– dyrektor Towarzystwa

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

leczenie i rehabilitacja 
dzieci zagrożonych i 
dotkniętych 
zaburzeniami 
rozwojowymi

86.22.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

terapia logopedyczna 86.90.E

ochrona i promocja 
zdrowia

działalność 
fizjoterapeutyczna w 
ramach rehabilitacji 
dzieci zagrożonych i 
dotkniętych 
zaburzeniami 
rozwojowymi

86.90.A

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 (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
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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 wyników/zysków i strat) 2,091,744.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,565,721.52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 458,013.61 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 45,451.89 zł

d) Przychody finansowe 483.99 zł

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)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

prowadzenie 
przedszkola

85.10.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

doskonalenie 
zawodowe kadry 
medycznej i 
terapeutycznej w 
postaci m.in. kursów i 
szkoleń oraz 
konferencji 
upowszechniających 
wiedzę o prawidłowym 
rozwoju dziecka

85.59.B

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalność w zakresie 
pomocy psych - ped 
wspomagającej 
edukację

85.60.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

55.20.Z obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania

47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza 
siecią, straganami i targowiskami

Druk: MPiPS 6
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e) Pozostałe przychody 22,073.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

730,373.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,989.30 zł

396.00 zł

2,593.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. 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) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 8,657.59 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 20,484.00 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,115,483.21 zł 20,484.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 sfinansowanie porad lekarza psychiatry 3,500.00 zł

2 dofinansowanie grupowych zajęć dla dzieci - zajęcia ogólnorozwojowe 16,984.00 zł

1 działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych 20,484.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14,487.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 730,373.00 zł
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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 -36,083.79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,043.61 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 33,612.53 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,601,805.31 zł 3,500.00 zł

459,057.22 zł 16,984.00 zł

11,839.36 zł

0.00 zł

40,781.32 zł

2,000.00 zł 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 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 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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 33,612.53 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

4,396.99 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

35.0 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)

27.1 etatów

32.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

27.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

27.00 osób

0.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,416,826.59 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,247,289.59 zł

1,141,684.59 zł

- nagrody

- premie

105,605.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 169,537.00 zł

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

162,337.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 112,107.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 50,230.00 zł

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

7,200.00 zł

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

1,200.00 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)

1,100.00 zł

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

1,200.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,150.00 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

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

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)

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)

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 (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)

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 Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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
(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

Elżbieta Zabiegaj - Dyrektor 
Towarzystwa 

Kraków 02.07.2014 r.
Data wypełnienia sprawozdania

2 PIP 1

3 SANEPID 2
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