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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "HAPPY KIDS"

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica ŻNIWNA Nr domu 10/14 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 94-250 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426492305

Nr faksu 426436004 E-mail 
biuro@happykids.org.pl

Strona www www.happykids.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47307967600000 6. Numer KRS 0000133286
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Aleksander Kartasiński- Prezes Zarządu
Leszek Kapusta- Wiceprezes Zarządu

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

Radę Fundacji tworzą;
Przewodniczący Rady: Stanisław Marek Kuszewski
Członkowie Rady: Radosław Wiśniewski, Tomasz Świeboda, 
Pingjai Wiśniewska, Edward Pleń, Bogusz Kruszyński, Janusz 
Antas, Piotr Kulawiński, Agnieszka Błędowska-Marzec, Robert 
Kozielski, Czesław Grzesiak,Ryszard Tomaszewski

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) Do celów statutowych Fundacji należą:
-  podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom,
- pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle 
związanych z działalnością 
   mającą na celu polepszenie bytu dzieci,
- promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej 
dla osób chcących nieść 
   pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i 
materialnej,
- skupianie wokół idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób 
mających zdecydowany 
   wpływ na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia,
- zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży,
- zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci,
- pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w 
tym dofinansowanie 
   pobytów w sanatoriach i prewentoriach,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom w trudnych sytuacjach 
   życiowych,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom w celu rozwoju 
   talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom celem zapobiegania, a 
   także wyprowadzania z bezdomności,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom, a także instytucjom 
   państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku 
letniego i zimowego.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele statutowe realizowanie są  poprzez: 
1.  Organizowanie i finansowanie;
- stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji,
- konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą, 
mających na celu propagowanie idei Fundacji,
- szkoleń i kursów,
- pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności w 
formie stypendiów naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za 
bursy, akademiki, internaty i inne,
- pomoc finansową i prawną dla instytucji społecznych realizujących 
cele Fundacji,
- udzielanie pomocy oddziałów dziecięcych w szpitalach z terenu 
całego kraju, poprzez pomoc w zakupie aparatury i sprzętu 
medycznego oraz dotacje finansowe,
- finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży,
- pomocy finansowej dla organizacji społecznych zajmujących się 
wychowaniem dzieci i młodzieży,
- udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin z 
dziećmi,
- działalności propagatorskiej, informacyjnej, i wydawniczej w 
zakresie objętym niniejszym statutem,
- organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie wśród 
dzieci i młodzieży,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie finansowe związków i stowarzyszeń młodzieżowych 
przy organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie i utrzymywanie schronisk dla bezdomnych dzieci, 
matek z dziećmi,
- organizowanie i utrzymywanie lokali mieszkalnych dla 
potrzebujących rodzin z dziećmi,
- powoływanie całodobowych placówek opiekuńczo-
wychowawczych zwanych rodzinnymi domami dziecka Fundacji
2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji 
oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, 
stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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

1. Tworzenie rodzin zastępczych w ramach rodzinnych domów Dziecka fundacji.
2. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i ich opiekunom, a także 
instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia letniego i zimowego 
wypoczynku.
3.  Wspieranie wszelkich form inicjatyw społecznych poprzez edukację i 
gromadzenie funduszy w celu niesienia pomocy dzieciom oraz skupianie wokół 
idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na 
kształtowanie młodego pokolenia.
4. finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży.
5. Udzielanie zapomóg finansowych potrzebującym rodzinom z dziećmi.

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

cały kraj

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

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

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

3100

4

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

W 2012 roku cele statutowe były realizowane m.in. poprzez: 

- tworzenie rodzin zastępczych w ramach Rodzinnych Domów 
Dziecka, 
W roku 2012 nie utworzono nowych placówek. Przez cały rok 
funkcjonowało pięć rodzinnych domów dziecka:

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

a/ RDD w Łodzi, ul. Czahary 52
b/ RDD w Łodzi, ul. Godna 13
c/ RDD w Łodzi, ul. Jarowa 18/18A
d/ RDD w Łodzi, ul. Maszynowa 37
e/ RDD w Lubczynie/k. Wieruszowa, ul. Osiedle 7
- udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i ich 
opiekunom, a także instytucjom państwowym i społecznym, w 
celu zapewnienia letniego i zimowego wypoczynku,
Zapewniono wypoczynek letni dzieciom z rodzinnych domów 
dziecka Fundacji. 
- wspieranie wszelkich form inicjatyw społecznych poprzez 
edukację i gromadzenie 
    funduszy w celu niesienie pomocy dzieciom oraz skupianie 
wokół idei fundacji specjalistów,  polityków oraz osób mających 
zdecydowany wpływ na kształtowanie młodego pokolenia
W 2012 roku zorganizowany został po raz kolejny Piknik Rodzin 
zastępczych pod patronatem Fundacji HAPPY KIDS. Udział nim 
wzięły nie tylko osoby prowadzące fundacyjne rodzinne domy 
dziecka ale również pozostałe domy prowadzone przez Miasto 
Łódź oraz rodzice zastępczy współpracujący ze Stowarzyszenie 
Zastępczego Rodzicielstwa. 
W okresie lipiec-sierpień 2012 zorganizowana została wakacyjna 
akcja „Przystanek HAPPY BUS”. Akcja skierowana była do dzieci 
z obszarów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 
akcji udział wzięli wolontariusze z Polski oraz z zagranicy, w 
ramach współpracy z AISEC (międzynarodowym 
stowarzyszeniem studentów). Opieką objęto ponad 1500 dzieci 
oraz przejechano ponad 500 km. Patronat medialny nad akcją 
objęła TVP3, Radio Łódź oraz Dziennik Łódzki. 
Fundacja po raz drugi została zaproszona do udziału w turnieju 
sportowym pod patronatem Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi 
w ramach zaspokajania potrzeby autorytetów u podopiecznych 
Fundacji.
W ubiegłym roku po raz IV-ty Fundacja zorganizowała piknik 
lotniczy „Rodzina pod Skrzydłami”, na którym dzieci miały okazję 
zwiedzenia muzeum lotnictwa (również usiąść za sterami 
samolotu TU-134, śmigłowca MI-6 i innych). Patronat nad 
imprezą wzięli: Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak, 
Marszałek Województwa Łódzkiego p. Witold Stępień, Wojewoda 
Łódzki p. Jolanta Chełmińska, Prezydent Miasta Łodzi p. Hanna 
Zdanowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz 
Kacprzak oraz Dowódca Sił Powietrznych Kraju Gen. Lech 
Majewski.
W 2012 roku przeprowadzona była po raz drugi akcja skierowana 
do emerytów i rencistów pt. „Rozlicz Babci PIT” oraz do młodego 
pokolenia. Akcja miała na celu nie tylko pozyskanie odpisów z tyt. 
1% ale również aktywizację środowisk osób nieaktywnych 
zawodowo w pomoc na rzecz rozwiązywania problemów 
sieroctwa społecznego. Celem tej akcji było również 
zaangażowanie młodych ludzi w pomoc seniorom w rozliczaniu 
PIT-ów, tak aby budować więzi międzypokoleniowe, m.in. 
poprzez przekazywanie umiejętności obsługi komputera.  Jako 
jedna z organizacji-inicjatorów kontynuowana była akcja „1% dla 
Łodzi”, której przesłaniem było zwrócenie uwagi osób 
rozliczających się z osiąganych dochodów na problemy 
organizacji lokalnych i zachęcanie do wsparcia tych organizacji, 
których działanie skierowane jest przede wszystkim do lokalnych 
społeczności. Fundacja była jednym z organizatorów Festiwalu 
Organizacji Pożytku Publicznego w łódzkim centrum handlowym 
Manufaktura.
W ciągu całego roku prowadzone była zbiórki publiczne mające 
na celu pozyskanie środków na wparcie dla prowadzonych przez 
Fundację rodzinnych domów dziecka.
Podopieczni Fundacji w ciągu całego roku brali udział w licznych 
konkursach plastycznych.

- finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży
Fundacja na bieżąco udzielała wsparcia finansowego dla 
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podopiecznych Fundacji w zakresie leczenia i rehabilitacji nie 
objętym finansowaniem z NFZ.

- udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin z 
dziećmi,
- finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 4 192 040,42 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 109 537,59 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 10 548,71 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 318 096,39 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 818 065,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

818 065,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 715 549,46 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0,00 zł

0,00 zł

113 191,35 zł

602 358,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 220 243,27 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Remonty budynków 49 818,00 zł
2 Wypoczynek dzieci 58 555,00 zł
3 Dofinansowanie dla usamodzielnianych wychowanków 22 799,43 zł

4 pozostałe zakupy sprzętu i usług związanych z prowadzeniem rodzinnych domów 19 899,36 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 839 927,34 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1 570 502,39 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

250 651,04 zł 0,00 zł

18 239,71 zł 0,00 zł

534,60 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Fundacja Bliżej Czlowieka 6 941,10 zł
2 Dzieci osób fizycznych chore na nowotwory 167 024,60 zł
3 KS JASZCZUR 296,40 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

9,0 osób

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)

7,8 etatów

6,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

132,00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 132,00 osób

16,00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

1,00 osób

e) inne osoby 15,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 470 886,95 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

248 797,75 zł

195 637,38 zł

nagrody

premie

0,00 zł

15 635,09 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 37 525,28 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 222 089,20 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 11



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

0,00 zł

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

3 634,00 zł

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

0,00 zł

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

2 543,32 zł

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

6 003,37 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 790 065,00 zł
2 Prowadzenie kampanii społecznej propagującej rodzicielstwo zastępcze 28 000,00 zł
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Aleksander Kartasiński - Prezes Zarządu / 2013-07-15
Marzena Szynkowska - Główna Księgowa / 2013-07-15

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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