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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. ŚW. MARKA Nr domu 21A Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-020 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@zielonydomek-
krakow.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-05-20

2019-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12287001100000 6. Numer KRS 0000462377

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 Zagajewska Prezes Zarządu TAK

Rafał Perkowski 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

Jerzy Hausner Przewodniczący
Rady Fundacji

TAK

Jacek Bomba Członek Rady
Fundacji

TAK

Maciej Pilecki Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Zoll Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PROMYK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) PROPAGOWANIE IDEI GŁOSZĄCEJ, ŻE ZDROWIE I PRAWIDŁOWY 
ROZWÓJ
PSYCHOFIZYCZNY CZŁOWIEKA ZALEŻĄ W DUŻYM STOPNIU OD JAKOŚCI 
JEGO
NAJWCZEŚNIEJSZYCH (OD 0 DO 4 LAT) RELACJI Z OTOCZENIEM,
2) PROFILAKTYKA SPOŁECZNA UKIERUNKOWANA NA PRAWIDŁOWY 
ROZWÓJ
PSYCHOFIZYCZNY NAJMŁODSZYCH DZIECI, A TAKŻE NA ZAPOBIEGANIE 
PRZEMOCY
W RODZINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ NIEINWAZYJNĄ, FACHOWĄ 
POMOC W
ZROZUMIENIU ZACHOWAŃ DZIECKA I W NAWIAZANIU Z NIM 
AUTENTYCZNEJ
KOMUNIKACJI, SZCZEGÓLNIE W POCZĄTKOWYM, PREWERBALNYM 
OKRESIE
ŻYCIA, W PRZEZNACZONYCH DO TEGO PLACÓWKACH,
3) POMOC SPOŁECZNA REALIZOWANA NA RZECZ RODZIN I OSÓB W 
TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W SZCZEGÓLNOSCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ
WYRÓWNANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
4) OCHRONA RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA, A TAKŻE
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA,
5) DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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W 2019 ROKU FUNDACJA PROMYK PROWADZIŁA PLACÓWKĘ ZIELONY 
DOMEK
PRZY UL. ŚW. MARKA 21A W KRAKOWIE, KTÓREJ CELEM JEST UDZIELANIE
NIEODPŁATNEJ POMOCY I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO RODZICOM
ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W 
SPRAWOWANIU
OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3. PLACÓWKA BYŁA CZYNNA PRZEZ 
5
GODZIN DZIENNIE W DNI ROBOCZE, Z CODZIENNIE INNĄ, TRZYOSOBOWĄ 
EKIPĄ
SPECJALISTÓW, CZŁONKÓW PIETNASTOOSBOWEGO ZESPOŁU ZIELONEGO
DOMKU.
W ZIELONYM DOMKU PROWADZONE BYŁY DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DZIECI.
UDZIELONO POMOCY W BUDOWANIU PRAWIDŁOWYCH WIĘZI 
RODZINNYCH
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZDROWEGO ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO
DZIECKA. WSPIERANO PROFILAKTYKĘ ORAZ WCZESNE WYKRYWANIE 
ZABURZEŃ
RELACJI RODZICA/OPIEKUNA Z DZIECKIEM. STWORZONO DLA RODZICÓW I 
DZIECI
ODPOWIEDNIE WARUNKI DO UZYSKANIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO,

POPRZEZ OBECNOŚĆ NA KAŻDYM DYŻURZE 3 CZŁONKÓW ZESPOŁU
TERAPEUTYCZNEGO ZIELONEGO DOMKU, WYKWALIFIKOWANYCH DO 
PRACY Z
DZIEĆMI I ICH RODZICAMI, A TAKŻE PRZEZ KONTAKT Z INNYMI OSOBAMI 
W
PODOBNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. WSPIERANO WCZESNĄ SOCJALIZACJĘ 
DZIECI
ORAZ RODZICÓW W PROCESIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO PRZEJĘCIA OPIEKI 
NAD
DZIECKIEM PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ, ŻŁOBEK LUB PRZEDSZKOLE.
PRZECIWDZIAŁANO DOMOWEJ IZOLACJI RODZICA, KTÓRA MOŻE RODZIĆ
UCZUCIE OSAMOTNIENIA I PROWADZIĆ DO DEPRESJI POPORODOWEJ U 
MATEK
POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z TERAPEUTAMI I INNYMI RODZICAMI.
PRZYCZYNIONO SIĘ DO ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE I INNYM
PATOLOGIOM PRZEZ FACHOWĄ POMOC W ZROZUMIENIU ZACHOWAŃ 
DZIECKA.
UPOWSZACHNIANO I CHRONIONO PRAWA DZIECKA POPRZEZ 
PODKREŚLANIE
JEGO PODMIOTOWOŚCI. WSPARTO RODZICÓW/OPIEKUNÓW W 
OSIĄGNIĘCIU
GOTOWOŚCI DO POWROTU DO AKTWNOŚCI ZAWODOWEJ.
UDZIELONO POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
SKIEROWANYM
DO ZIELONEGO DOMKU PRZEZ MOPS W KRAKOWIE, OBCOKRAJOWCOM, 
W TYM
NIEZNAJĄCYM JĘZYKA POLSKIEGO I W ZWIĄZKU Z TYM PRZEŻYWAJĄCYM
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, A TAKŻE JEDNEJ OSOBIE
NIEPEŁNOSPARWNEJ RUCHOWO, PORUSZAJĄCEJ SIĘ NA WÓZKU 
INWALIDZKIM.
W 2019 ROKU ODNOTOWANO 2241 WIZYT NAJMŁODSZYCH DZIECI WRAZ 
Z
RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI, CO OZNACZA WZROST ILOŚCI ODWIEDZIN 
0 275
(OK 14 %) W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO ROKU.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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

Łączna liczba godzin otwarcia placówki Zielony Domek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 1255 godzin
zegarowych. Godziny otwarcia Zielonego Domku w tym okresie: poniedziałek, środa i piątek od 9.30 do 14.30, wtorek i czwartek 
od
14.00 do 19.00.
Łączna ilość godzin przepracowanych przez terapeutów wynosiła 2 489 godzin zegarowych, z czego 422 godziny terapeuci 
wykonywali
w ramach wolontariatu. 21 planowanych godzin nie zostało wykonanych z nagłych przyczyn losowych uniemożliwiających 
terapeutom
przyjście do pracy na dyżur. Wolontariat terapeutów stanowił wkład własny Fundacji w realizację zadania o wartości 21 100 zł 
(422
godziny x 50 złotych = 21 100 zł). O okresie od stycznia do końca czerwca 2019 roku wartość wkładu własnego wynosiła 7 750 zł,
natomiast w drugiej połowie roku wartość ta wyniosła 13 350 zł. 150 zł, tj. trzech godzin wolontariatu Fundacja nie zdołała 
wykazać -
wynagrodzenie pracowników za te godziny Fundacja pokryła z innych środków własnych.
Łączna ilość godzin przepracowanych przez animatorów do spraw opieki nad dziećmi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
 r.
wyniosła 1255 godzin zegarowych.
Odwiedzający, którzy byli przyjmowani bez wcześniejszego umawiania wizyty, mieli możliwość zapoznania się - z tygodniowym
wyprzedzeniem - z grafikiem dyżurów poszczególnych terapeutów. Zielony Domek w godzinach otwarcia zapewniał przez cały 
2019 rok
pomoc psychologiczną dwóch terapeutów i jednego animatora do spraw opieki nad dziećmi na każdym dyżurze.
Zadanie realizowane było w lokalu przy ul. św. Marka 21 A w Krakowie, gdzie odwiedzający mieli dostęp do pomieszczeń
dostosowanych do potrzeb rodziców i ich dzieci, oferowane były: darmowe napoje (kawa, herbata, soki, woda), dostęp do 
aneksu
kuchennego z podgrzewaczem butelek, lodówką i mikrofalówką oraz toalety, w tym duża toaleta z przewijakiem.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca z oferty skorzystano 2 241 razy, przyjęte zostały 363 nowe rodziny. Fundacja nie zdołała 
dotrzeć
do większej ilości nowych rodzin, a tym samym nie spełniła założenia przyjęcia 400 nowych rodzin w roku 2019. Bez dodatkowej
promocji okazało się to dla Fundacji nieosiągalne.
Zespół terapeutów i animatorów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia korzystał z regularnej, comiesięcznej superwizji. Każda z
dziesięciu sesji odbywała się raz na miesiąc i trwała przez 2,5 godziny zegarowe.
1 kwietnia 2019 r. nastąpiła zmiana koordynatora ds. projektu. Nowa koordynatorka została zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu.
Przygotowywała on umowy dla nowych pracowników, wykonywała na bieżąco ewidencjonowanie i rozliczenia realizowanych 
usług,
prowadziła korespondencję dotyczącą projektu, koordynowała współpracę wewnątrz zespołu terapeutów, a także z instytucjami
zewnętrznymi, w tym z nowym biurem księgowym. Przedstawiła Zarządowi, a następnie Radzie Fundacji sprawozdanie 
finansowe
Fundacji za rok 2018. Przygotowała dwa sprawozdania z realizacji projektu, jak również materiały promocyjne na temat 
funkcjonowania
Zielonego Domku.
1 kwietnia 2019 r. nastąpiła zmiana biura księgowego. Za obopólną zgodą została rozwiązana umowa z Biurem Edukacji i
Finansów. Biuro Rachunkowo-Podatkowe "Rachmistrz" Biegły Rewident Anna Sułkowska odpowiedzialna była za obsługę 
księgową
począwszy od dokumentów za marzec 2019 roku. Na podstawie umowy o współpracy zajmowała się rozliczeniem finansowym i
księgowym projektu, jak również sprawami osobowymi pracowników, zleceniobiorców oraz współpracowników 
zaangażowanych w
realizację projektu.
W trakcie okresu sprawozdawczego Zarząd Fundacji stale zabiegał o poprawną realizację projektu. W marcu 2019 roku artykuł
Mai Zagajewskiej „Będziemy mieć dziecko” ukazał się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej oraz w poradniku wydanym 
przez
MOPS „Po pierwsze dziecko”. 100 egzemplarzy poradnika zostało rozdane rodzinom odwiedzającym Zielony Domek. 17 kwietnia 
odbyło
się spotkanie Rafała Perkowskiego - Członka Zarządu Fundacji Promyk - z Marie-Hélène Malandrin – nestorką La Maison Verte w 
Paryżu.
19 kwietnia Rafał Perkowski spotkał się z Anne-Marie Canu – członkiem zespołu paryskiego Zielonego Domku. W trakcie spotkań 
zostały
omówione możliwości uregulowania bieżących problemów pojawiających się w zespole Zielonego Domku podczas pracy. 
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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)

Nie dotyczy

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

726

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Ponadto
Zarząd Fundacji podjął pierwsze kroki w sprawie wzięcia udziału w konferencji w Paryżu pod tytułem „La Maison Verte ma 40 
lat”, co
nastąpiło w dniu 12 października 2019.
Maja Zagajewska (Prezes Fundacji PROMYK) wraz z Rafałem Perkowskim (członek Zarządu Fundacji PROMYK) uczestniczyli w
konsultacjach z osobami przyjmującymi w La Maison Verte w Paryżu, Marie-Hélène Malandrin (pracownikiem socjalnym), Anne-
Marie
Canu (psychiatra dziecięcy). Konsultacje, które miały miejsce we wrześniu, październiku i grudniu 2019 roku, miały na celu 
omówienie
bieżących problemów Zielonego Domku w Krakowie oraz przygotowanie szkoleń dla pracowników krakowskiej placówki.

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

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

Działalność w zakresie zdrowia psychicznego
świadczona przez psychologów i 
psychoterapeutów poprzez prowadzenie 
placówki, której
celami sa:
- psychologiczne wsparcie
rodziców/opiekunów w sprawowaniu
opieki nad dziećmi w wieku do 3
lat,
- profilaktyka zdrowia
psychicznego wśród
rodziców/opiekunów i ich dzieci,
- udzielanie pomocy w budowaniu
zdrowych więzi rodzinnych
stanowiących podstawę
zdrowego rozwoju
psychofizycznego dziecka,
- wspieranie prawidłowego
rozwoju dzieci, profilaktyka i
wczesne wykrywanie zaburzeń
relacji rodzica/opiekuna z
dzieckiem,
- stworzenie dla
rodziców/opiekunów warunków
do uzyskania wsparcia ze strony
specjalistów i osób w podobnej
sytuacji życiowej,
- wczesna socjalizacja dzieci,
wsparcie rodziców/opiekunów i
dzieci w procesie
przygotowującym do przejęcia
opieki nad dzieckiem przez osobę
trzecią, żłobek lub przedszkole,
- przeciwdziałanie domowej
izolacji rodzica i poczucia
osamotnienia, które mogą
sprzyjać np. występowaniu u
matek depresji poporodowej,
- zapobieganie przemocy w
rodzinie i innym patologiom,
przez fachową pomoc w
zrozumieniu zachowań dziecka,
szczególnie dziecka jeszcze
niemówiącego, czyli niemowlęcia,
- upowszechnianie i ochrona praw
dziecka,
- wsparcie rodziców/opiekunów
w osiągnięciu gotowości do
powrotu do aktywności
zawodowej

86.90.E 0,00 zł
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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) 264 767,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 264 763,38 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 4,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65 950,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 198 813,38 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

198 813,38 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
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2.4. Z innych źródeł

4,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 628,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 262 003,81 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

247 134,64 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 869,17 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

31 110,00 zł

20 000,00 zł

14 840,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

2 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)

1,00 etatów

14 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

249,00 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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2.1. Organizacja posiada członków

6 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 122 035,01 zł

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

122 035,01 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

677,97 zł

12 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

29 038,58 zł

25 468,11 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

700,00 zł

- inne świadczenia 2 870,47 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 92 996,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 122 035,01 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Wspieranie rodziców w
sprawowaniu opieki nad
dziećmi do lat 3

Prowadzenie placówki, której
celem jest psychologiczne 
wsparcie
rodziców/opiekunów
zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków w 
sprawowaniu
opieki nad dziećmi w wieku do 
3
lat

Gmina Miejska Kraków 200 000,00 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

2 870,47 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 Zagajewska
Rafał Perkowski 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

2020-10-14
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