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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-26

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

Andrzej Zoll Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Pilecki 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 nawiązaniu z nim autentycznej 
komunikacji, szczególnie w początkowym, prewerbalnym okresie życia, w 
przeznaczonych do tego celu placówkach,
3) pomoc społeczna realizowana na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób;
4) ochrona rodziny, macierzyństwa, 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)                       

1) tworzenie w Polsce specjalnych placówek - miejsc spotkań rodziców i 
najmłodszych dzieci z odpowiednio przeszkolonym personelem. 
2)prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczej 
realizowanej w szczególności poprzez organizowanie seminariów, 
konferencji, zjazdów, szkoleń i warsztatów.
3) prowadzenie działalności popularyzatorsko – informacyjnej i 
wydawniczej w zakresie celów określonych niniejszym statutem. 
4) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Fundacji,
5) współpracę z władzami publicznymi, instytucjami i środowiskami, 
których działalność dotyczy problematyki zakreślonej celami fundacji, 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 r. 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 zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., realizowano działania w ramach umowy z Urzędem Miasta Krakowa nr 
W/I/518/SO/69/2018-AN-1/2018 z dnia 2018-11-06. W tym okresie odnotowano 446 wizyt, przyjęto 122 nowe rodziny.
Od 01.01 do 11.03. placówka była czynna we wszystkie dni robocze przez 5 godzin dziennie, w poniedziałki, środy i piątki od 
9.30 do 14.30, a we wtorki i w czwartki od 14.00 do 19.00. W okresie od 12 marca do 16 marca 2020 r. placówka nie prowadziła 
swojej działalności ze względu na decyzję Urzędu Miasta Krakowa o jej zamknięciu z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce. Od 
17 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku Zielony Domek świadczył swoje usługi w formie telefonicznej w stałych godzinach 
dyżurowania. W okresie pełnienia dyżurów telefonicznych przeprowadzone zostały trzy rozmowy z trzema nowymi rodzinami.
Z powodu pandemii nie rozpoczął się nowy projekt, zaplanowany i zatwierdzony przez UMK na okres od 01.04.2020 do 
31.10.2022 r. Z powodu braku środków finansowych, w kwietniu i maju 2020, terapeuci pełnili dyżury telefoniczne w ramach 
wolontariatu, a Fundacja zmuszona była ponosić koszty związane z utrzymaniem lokalu przy ul. Św. Marka 21a w Krakowie 
(czynsz, media) wyłącznie ze środków własnych do czasu rozpoczęcia wstrzymanego projektu, tj, do 1 września 2020 r.
22 czerwca 2020 r. Fundacja podpisała z UMK umowę w trybie art. 19A na świadczenie usług w okresie od 22.06 do 24.07.2020 
r. polegających na objęciu wsparciem psychologicznym rodzin z dziećmi do lat trzech, w formie dyżurów telefonicznych oraz 
przeprowadzeniu konsultacji online dla personelu żłobków. Środki uzyskane w ten sposób przeznaczone zostały na 
wynagrodzenie dla psychoterapeutów, koordynatora projektu oraz na obsługę księgową. W ramach projektu zrealizowano 100 
godzin dyżurów telefonicznych, które odbywały się przez 4 godziny w każdy dzień roboczy tygodnia oraz 5 godzin konsultacji 
(trzy spotkania) dla pracowników żłobków GiMK, przy użyciu komunikatora internetowego Microsoft Teams.
W okresie od 25 lipca do 31 sierpnia 2020 r. z powodu braku środków finansowych Zielony Domek zawiesił działalność. W tym 
okresie Fundacja była zmuszona pokrywać koszty utrzymania lokalu przy ul. Św. Marka 21a ze środków własnych, co było 
niezwykle trudne w związku z utratą dotychczasowych sponsorów. Fundacja borykała się z zagrożeniem upadłością finansową i 
rosnącym zadłużeniem w stosunku do ZBK (placówce groziła eksmisja z dotychczas użytkowanego lokalu) oraz dostawców 
mediów (Tauron, PGNiG, Play, Wodociągi MK). Wskutek starań Zarządu Fundacji do końca roku 2020 zdobyto środki na spłatę 
bieżących należności i zadłużenia.
1 września 2020 r. Fundacja Promyk podpisała z UMK nową umowę nr W/I/2769/SZ/546/2020 na okres 01.09.2020 – 
31.10.2022 r. Od 1 września do 31 grudnia 2020 r. placówka była czynna we wszystkie dni robocze przez 4 godziny dziennie, w 
poniedziałki, środy i piątki od 10:00 do 14.00, a we wtorki i w czwartki od 15.00 do 19.00 (łącznie 344 godziny). Decyzją Urzędu 
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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

300

0

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

Miasta Krakowa, wynikłą z sytuacji epidemicznej, w okresie od 28.10 do 18.12 2020 r. placówka prowadziła działalność w 
formule on-line na, zakupionej w tym celu, platformie Zoom oraz w formie dyżurów telefonicznych. Na wniosek Zarządu 
Fundacji, UMK wystosował pismo do minister Marleny Malong, z prośbą o zezwolenie na powrót do działalności stacjonarnej. 
21 grudnia 2020 placówka uzyskała na to zgodę i do końca roku funkcjonowała zarówno stacjonarnie jak i na platformie Zoom. 
Od 01.09 do 20.11.2020 r. w placówce obowiązywały dyżury trzyosobowe - dwóch terapeutów i jednego animatora. Wspólną 
decyzją Fundacji Promyk oraz UMK, z uwagi na sytuację pandemiczną i chęć ograniczenia kosztów, od 23 listopada 
zrezygnowano z dyżurów animatorów, od tego dnia dyżury miały dwuosobową obsadę w postaci dwóch terapeutów. Taki 
wariant obowiązywał do 31 grudnia 2020 r. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r. zarejestrowano łącznie 303 wizyty 
gości w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i on-line. Z oferty skorzystało 157 rodzin, w tym 23 nowych. W okresie 
świadczenia pomocy psychologicznej w formie on-line oraz telefonicznej, komunikat z grafikiem dyżurów publikowany był i 
uaktualniany na stronie internetowej oraz FaceBook Fundacji, a dodatkowo na stronach UMK.
W 2020 roku funkcję koordynatora projektu pełniło pięć osób. Do końca marca była nim Nathalie Sułkowska, która złożyła 
rezygnację z powodu konieczności zajęcia się dyplomem na uczelni w ramach własnego rozwoju zawodowego. Od marca do 
czerwca rolę koordynatora pełnił Rafał Perkowski w ramach wolontariatu, by następnie kontynuować tę funkcję do 24 lipca w 
ramach projektu w trybie art. 19A, finansowanego przez UMK. W sierpniu 2020 r funkcje koordynatora przejęła Monika Cieślik, 
która jednak zrezygnowała z niej po kilku dniach z powodów osobistych. Od 1 września obowiązki koordynatora pełniły kolejno 
Katarzyna Klaja, a następnie Alicja Biedroń, która od 1 października wypełniała je samodzielnie do końca roku.

Zmiana formuły działalności ze stacjonarnej na online zmusiła Zespół ZD do zaproponowania nowej oferty w postaci pogadanek 
dla rodziców na temat rozwoju dziecka w ujęciu metodologicznym Françoise Dolto, mentorki Maison Verte oraz w formie 
spotkań rodziców i opiekunów z pracownikami żłobków prowadzone przez terapeutów Zielonego Domku, których celem były 
rozmowy na temat adaptacji dzieci w tego typu placówkach.

Sukcesem 2020 roku było przetrwanie trudnego czasu w pełnym składzie zespołu psychoterapeutycznego oraz utrzymanie 
poziomu merytorycznego – nawet w najtrudniejszym okresie odbywały się regularne spotkania, szkolenia i superwizje zespołu - 
oraz nawiązanie bliższej współpracy z paryskim Maison Verte i zaplanowanie serii szkoleń prowadzonych przez Anne-Marie 
Canu, tłumaczonych dla Zespołu ZD, w ramach wolontariatu, przez panią Palomę Korycinską. Inne osiągnięcia to:
1. udział Mai Zagajewskiej i Rafała Perkowskiego w dniach 28 i 29 lutego 2020 r. w konferencji w Tuluzie "Transmettre" 
zorganizowanej przez terapeutów działającej od 30 lat La Bulle Rose, miejsca spotkań dla dzieci do lat trzech oraz ich opiekunów 
wzorowanym na paryskim La Maison Verte. Spotkanie było okazją do poznania metod pracy placówki z Tuluzy, szczególnie z 
dziećmi, opiekunami oraz terapeutami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, posługującymi się językiem migowym.
2. wystąpienie Mai Zagajewskiej, Prezes Fundacji Promyk, 8 października 2020 na konferencji „HUMAN WEEK”- II Krakowski 
Tydzień Zdrowia Psychicznego z prezentacją zatytułowaną „Pierwsze chwile, pierwsze szanse, pierwsze zagrożenia – O prewencji 
zdrowia psychicznego”, w której odniosła się do początków życia psychicznego, ciąży i porodu oraz depresji poporodowej i 
depresji wczesnodziecięcej. Konferencja odbyła się w terminie 05.10- 09.10. 2020 roku, a jej organizatorami był Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Urzędem Miasta Krakowa. Celem wydarzenia było 
zwiększenie świadomości mieszkańców Krakowa na temat zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
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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) 153 577,54 zł

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

W 2020 r. 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 zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków w sprawowaniu opieki nad dziećmi do 
lat 3. Z powodu pandemii forma prowadzenia 
placówki miała nie tylko charakter stacjonarny, 
polegający na bezpośrednim przyjmowaniu 
gości, ale również formę spotkań online oraz 
dyżurów telefonicznych. Wszystkie działania były 
zgodne z zaleceniami dotyczącymi wymogów 
sanitarnych.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 132 750,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 146 883,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 44,76 zł

e) pozostałe przychody 6 649,78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 133,00 zł

2.4. Z innych źródeł 6 694,54 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

132 750,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

12 870,00 zł

0,00 zł

1 263,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -3 021,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego 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: 164 022,84 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

149 904,41 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

3,31 zł

14 114,72 zł

0,40 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

1 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)

0,50 etatów

16 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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)

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

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 75 997,17 zł

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

75 997,17 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)  

372,54 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)  

0,00 zł

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

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 12 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 047,18 zł

6 047,18 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 69 949,99 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 75 997,17 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)

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) 

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 
Gminy Miejskiej Kraków w 
sprawowaniu opieki nad 
dziećmi do 3 lat

Gmina Miejska Kraków 132 750,00 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

2 400,00 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

2 400,00 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

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 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

2021-07-26
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