
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat 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

2002-09-30

2004-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47307967600000 6. Numer KRS 0000133286

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

Aleksander Leonard 
Kartasiński

Prezes zarządu TAK

Leszek Adam Kapusta Wiceprezes zarządu TAK

Ewa Tietianiec Wiceprezes zarządu TAK

Ewa Seweryńska 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)

FUNDACJA "HAPPY KIDS"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionej możliwości 
wychowania w rodzinach naturalnych; 

udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom, 
niepełnosprawnym, ich opiekunom 
na terenie działania Fundacji; 

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 narkomani, alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży, poprzez rozwój alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego w kontakcie z kulturą; 

zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci; 

pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym  
dofinansowanie pobytów w sanatoriach i prewentoriach; 

udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom, w trudnych sytuacjach życiowych; 

udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom w celu rozwoju talentów 
i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i 
ichnopiekunom celem zapobiegania a także wyprowadzania z 
bezdomności; 

udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej rodzinom 
zagrożonym utratą praw do opieki 
nad dziećmi oraz rodzinom, które takie prawa utraciły; 

udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom a 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Tomasz Kulawiński Członek rady nadzorczej TAK

Radosław Michał 
Wiśniewski

Członek rady nadzorczej TAK

Tomasz Tadeusz Świeboda Członek rady nadzorczej TAK

Robert Kozielski Członek rady nadzorczej TAK

Piengjai Wiśniewska Członek rady nadzorczej TAK

Edward Pleń Członek rady nadzorczej TAK

Janusz Antas Członek rady nadzorczej TAK

Bogusz Stanisław 
Kruszyński

Członek rady nadzorczej TAK

Stanisław Marek Kuszewski Członek rady nadzorczej TAK

Ryszard Tomaszewski Członek rady nadzorczej TAK

Maciej Kasperek Członek rady nadzorczej TAK

Aleksandra Wiśniewska Członek rady nadzorczej TAK
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instytucjom państwowym 
i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku  letniego i zimowego; 

rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionej możliwości 
wychowania w rodzinach naturalnych; 

prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i/ lub ich 
otoczenia; 

prowadzenie badań naukowo−badawczych w zakresie nauk 
socjologicznych, nauk o rodzinie, społecznych oraz monitorowanie 
systemu prawnego związanego z przestrzeganiem praw dziecka, pieczą  
zastępczą, systemem opieki społecznej, systemem opieki zdrowotnej, 
funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz innych dziedzin 
związanych z jakością życia i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie; 

opracowywanie programów zapobiegających wczesnemu macierzyństwu 
oraz pomoc prawną, materialną 
i finansową dla nieletnich  matek oraz ich potomstwa; 

wszechstronna edukacja i rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem  
dzieci chorych; 

promowanie i popularyzowanie rozwoju kulturalnego i osobistego  dzieci; 

popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i 
aktywnych form życia; 

wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacji kulturalnej; 

popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności 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, 

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób 
niepełnosprawnych i/ lub ich otoczenia, 

świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych i/ lub ich otoczenia w 
zakresie poradnictwa psychologicznego, społecznego, prawnego itp 

Kształtwydawanie publikacji związanych tematycznie z zakresem 
działalności Fundacji, 

inicjowanie i/lub prowadzenie działań w mediach (m.in. telewizja, radio, 
prasa, internet) służących propagowaniu idei Fundacji oraz realizacji 
celów, 

pomoc finansową 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 
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udzielanie pomocy oddziałom dziecięcym w szpitalach z terenu całego 
kraju, poprzez pomoc w zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz 
dotacje finansowe, 

finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

prowadzenie przychodni i gabinetów lekarskich i psychologicznych, 

pomoc finansowa dla organizacji społecznych zajmujących się 
wychowaniem dzieci i młodzieży, 

udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin i dzieci, 

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. 

organizowanie i utrzymywanie lokali mieszkalnych dla potrzebujących 
dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej, 

powoływanie i/lub prowadzenie rodzinnych domów dziecka, placówek 
wychowawczo opiekuńczych, w tym typu rodzinnego, zapewniających 
dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców 
całodobową opieką i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu 
rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu 
jego usamodzielnienia, 

powoływanie i/lub prowadzenie domów pobytu dziennego, 
całodobowych placówek, w tym typu rodzinnego zapewniającego opiekę 
dla dzieci, osób niepełnosprawnych, którzy wychowywali się w pieczy 
zastępczej, 

organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci 
niepełnosprawnych, 

organizowanie i/lub prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zapobiegania wczesnemu 
macierzyństwu oraz tworzenie i/lub prowadzenie domów dla matki z 
dzieckiem i/lub placówek adaptacji społecznej, 

powoływanie i prowadzenie instytutów badawczo−rozwojowych, 

prowadzenie Niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

prowadzenie Ośrodka szkolno−wychowawczego, 

prowadzenie szkół podstawowych, średnich, zawodowych bądź innych 
form kształcenia ustawicznego, 
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prowadzenie żłobków, przedszkoli bądź punktów opieki doraźnej nad 
dziećmi, 

prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej publikacji naukowych, 
edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, 

podejmowanie działań na rzecz zmian legislacyjnych mających na celu 
poprawę funkcjonowania systemu prawnego związanego z 
przestrzeganiem praw dziecka, pieczą zastępczą, systemem opieki 
społecznej, systemem opieki zdrowotnej, funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych oraz innych dziedzin związanych z jakością życia I 
funkcjonowania dziecka w społeczeństwie 

 

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Głównym celem i jednocześnie zadaniem Fundacji jest tworzenie i prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – 
wychowawczych typu rodzinnego, których działanie jest uregulowane Ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 9 
czerwca 2011 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Placówki te umożliwiają stworzenie rodzin 
wielodzietnych, w których znajdują się dzieci w wieku od 3 miesięcy do 25 lat.  W roku 2021 funkcjonowało 17 placówek 
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, tj. 17 Domów Fundacji „Happy Kids” zapewniających opiekę, wychowanie i 
zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i 
kulturalno- bytowych. 140 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Placówki powstają jako 
przemyślana i konsekwentnie realizowana strategia oparta na synergii sektora pozarządowego reprezentowanego przez 
fundacje, lokalne władze samorządowe oraz przedstawicieli biznesu.  

Działanie Fundacji obejmuje następującą grupę placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego:  

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 1 w Łodzi, ul. Czahary 52: 7 wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 2 w Łodzi, ul. Godna 13: 8 wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 3 w Łodzi, ul. Jarowa 18/18a: 8 wychowanków,   

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 4 w Łodzi, ul. Maszynowa 37: 8 wychowanków,  

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 5 w Lubczynie, k. Wieruszowa, ul. Osiedle 7: 7 wychowanków 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 6 w Zgierzu, ul. Musierowicza 16: 8 wychowanków,  

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 7 w Ozorkowie, ul. Kwiatowa 5: 8 wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 8 w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5b: 8 Wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 9 w Sokolnikach, ul. Szkolna 2a: 8 Wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 10 w Sulejowie, ul. Milejowska 21: 8 Wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 13 w Łodzi, ul. Abrahama Szwajcera 44: 8 Wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 14 w Czastarach , ul. Wolności 74: 8 Wychowanków, 
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Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 15 w Łodzi, ul. Jasińskiego 52: 8 Wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 16 w Łodzi, ul. Stokowska 28: 8 Wychowanków, 

Rodzinny Dom Fundacji „Happy Kids” nr 17 w Łodzi, ul. Tkacka 50: 8 Wychowanków, 

W 2021 roku zostało przyjętych 37 dzieci, w tym dwie małoletnie matki w ciąży, trzy osoby uchodźcze oraz jedna osoba 
pochodząca z Ukrainy. Dzięki naszej działalności dokonaliśmy połączenia rodzeństw umieszczonych w różnych placówkach 
instytucjonalnych. W pierwszym kwartale 2021 roku Fundacja zakończyła procedowanie otwarcia dwóch Rodzinnych Domów 
Fundacji „Happy Kids” nr 18 w Łodzi i nr 19 w Rydzynkach. Dzięki temu pojawiło się 16 nowych miejsc.  

Opieka naszych Rodzin obejmowała 15 dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi, wymagającymi 
specjalistycznego leczenia.  Rodzice zastępczy Fundacji „Happy Kids” zapewniali Wychowankom diagnostykę rozpoznania 
alkoholowego syndromu płodowego (FAS), nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń przywiązania, zaburzeń rozwojowych, 
trudności adaptacyjnych i edukacyjnych. 27 podopiecznych jest objętych opieką terapeutyczną, taką jak: terapia traumy, 
psychoterapia, socjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, trening umiejętności społecznych, terapia integracji sensorycznej 
oraz terapia systemowa.  

Podopiecznym było zapewnione specjalistyczne leczenie w postaci opieki laryngologicznej, otolaryngologicznej, kardiologicznej, 
endokrynologicznej, psychiatrycznej, stomatologicznej, ortodontycznej, okulistycznej, neurologicznej, nefrologicznej, 
alergologicznej, dermatologicznej, gastrologicznej i ortopedycznej. 

Sukcesem, jakim mogli pochwalić się Podopieczni „Happy Kids” jest udział w licznych konkursach, projektach, stażach i 
stypendiach. Konkursy obejmowały twórczość plastyczną (III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
Młodzieży Łódzkiej, wyróżnienie w twórczości plastycznej dla firmy Red is Bad, wyróżnienie przez Urząd Miasta Ozorków, I 
miejsce w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną), fotograficzną (udział w sesji fotograficznej dla Gatta i Wola), muzyczną, 
wiedzę o historii i społeczeństwie (I miejsce w konkursie „Witold Pilecki Bohater Niezwyciężony”), sportowym (I miejsce w 
szkolnym konkursie rugby, udział w zawodach) i uzyskanie Dyplomu Aktywnego Czytelnika. 

6 Podopiecznym udało się kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. Wychowankowie podnosili swoje kompetencje 
m.in. poprzez zdobywanie prawa jazdy kategorii B oraz udział w projektach, takich jak: „Szansa na mundial”, „Wehikuł 
Usamodzielnienia” organizowany przez Fundację Robinson, wsparcie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucjonalnych 
placówek opiekuńczo- wychowawczych województwa łódzkiego oraz szkolenia programistyczne. Korzystają także z programów 
stypendialnych z m.in. Fundacji ORLEN, Fundacji Chleb Życia i Nadzieja na mundial. 

Jedną z możliwości, jakie stwarzali Dyrektorzy oraz Fundacja „Happy Kids” była realizacja pasji oraz hobby. Część wychowanków 
realizuje się poprzez uczestnictwo w treningach piłki nożnej (uczestnictwo w klubie sportowym „Milan”), zajęciach wokalnych, 
fotograficznych, teatralnych, tańca nowoczesnego, lekcjach nauki gotowania, jeździe na nartach, programowania robotów, 
zajęciach ceramicznych, wizażu, prowadzenie kanału na platformie Youtube, fryzjerskich i projektowania odzieży. Odpowiednio 
do potrzeb edukacyjnych zapewniono zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i korepetycje. 

Liczba usamodzielnionych osób obejmuje 10 dzieci. Trojgu z nim udało się zatrudnić jako osoby do pomocy w naszych 
placówkach. Świadczy to o wysokich umiejętnościach adaptacyjnych, organizacyjnych i interpersonalnych, które miały 
możliwość rozwinąć się pod opieką Opiekunów Fundacji.  Miały również miejsce 2 adopcje, co jest dowodem na realizację 
zadań zgodnie z Ustawą o Pieczy Zastępczej.  

Nasi Opiekunowie podnosili swoje kompetencje poprzez udział w projektach „Wsparcia aktywizacji społecznej podopiecznych 
instytucjonalnych województwa łódzkiego”, „Postępowania w przypadku zachowań agresywnych i autoagresywnych u 
podopiecznych”, „Przeciwdziałania cyberprzemocy”, „Pracę z dzieckiem FAS i ze spektrum FAS”, „Szkołę dla rodziców 
nastolatków”, „Depresji u dzieci i młodzieży”, warsztaty edukacji ekonomicznej i finansowej, „FAS w praktyce”, „Pozytywna 
dyscyplina”, „Dobre relacje z dzieckiem”, „Opieka i wychowanie dziecka i nastolatka z FASD” 

30 maja obchodzilismy Dzień Rodzicielstwa Zastepczego I z tej okazji wspólnie ze Starostwem w Wieruszowie oraz TVP3Łódź 
zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny podczas którego popularyzowaliśmy idee rodzinnej pieczy zastepczej. .  

Podczas wakacji została zorganizowana 12. edycja Letniej Akcji Happy Bus 2021. Celem było zorganizowanie opieki połączonej z 
zabawą dla dzieci nie mogących skorzystać z wypoczynku wakacyjnego. W okresie ogłoszonej pandemii, z zachowaniem 
wszelkich obostrzeń  odwiedziliśmy ponad 40 miescowości w 11 województwach. Akcja objęła w trakcie jej realizacji 23 tys. 
uczestników. Wśród wolontariuszy byli studenci z Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii oraz pełnoletni wychowankowie 
Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids.  

Po raz pierwszy udało się również zorganizować wyjazdy wakacyjne dla najmłodszych wychowanków Rodzinnych Domów 
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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)

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

23500

23

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dziecka Fundacji Happy Kids. Podczas 4 tygodni zorganizowano 3 turnusy półtoratygodniowych kolonii dla maluchów, z których 
skorzystało 24 dzieci w wieku od 3lat – 5lat.

Jesienią 2021 roku w czasie wielkiego kryzysu humanitarnego wywołanego na granicy z Białorusią włączyliśmy się w ochronę 
dzieci  i w związku z tym przyjęliśmy do 3 rodzinnych domów dziecka Happy Kids małoletnich uchodźców, których zatrzymała 
Straż Graniczna. Aktywnie włączyliśmy się w działania zapewniające poprawę bezpieczeństwa dzieci w zaistniałym wtedy 
kryzysie migracyjnym.

Nie zapomnieliśmy o spełnieniu marzeń Dzieci w naszych rodzinnych domach Happy Kids – każdy, kto napisał List do Świętego 
Mikołaja, miał okazję spotkać się z Mikołajem osobiście i odebrać prezent. Zakup prezentów był możliwy dzięki Darczyńcom 
oraz nawiązanej współpracy z Pocztą Polską.  

Ponadto, Fundacja Happy Kids przekazała świąteczne prezenty ok. 100 rodzinom zastępczym zamieszkałym w województwie 
łódzkim.

W całym 2021 aktywnie uczestniczyliśmy w pracach organizacji partnerskich, których naczelną wartością jest przestrzeganie 
praw dziecka.

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu rodzinnego: 
popularyzowanie idei rodzinnych form pieczy 
zastępczej; poszukiwanie kandydatów do 
prowadzenia ww. placówek oraz innych 
rodzinnych form pieczy zastępczej; wspieranie 
merytoryczne i finansowe wychowanków 
usamodzielnionych oraz przygotowujących się 
do procesu usamodzielnienia; praca z rodzinami 
biologicznymi dzieci przebywającymi w pieczy 
zastępczej; działania na rzecz adopcji dzieci z 
uregulowaną sytuacją prawną przebywającymi 
w pieczy zastępczej

87.90.Z 165 000,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Letnia Akcja Przystanek Happy Bus 2021, będąca 
11 edycją, której celem jest zorganizowanie 
opieki połączonej z zabawą dla dzieci, które nie 
mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i 
pozostają w domu. W okresie ogłoszonej 
pandemii, w mocno pomniejszonym składzie i 
liczbie wolontariuszy, z zachowaniem wszelkich 
obostrzeń i zaleceń, które były standardami 
wspólnie wypracowanymi z pracownikami służb 
sanitarnych, akcja objęła w czasie okresu jej 
realizacji blisko 23 tys. uczestników przede 
wszystkim były to dzieci z małych miejscowości i 
obszarów wiejskich.

88.99.Z 0,00 zł
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202 286,75 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 407 586,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 209 409,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 192 378,13 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 278,99 zł

e) pozostałe przychody 15 752,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 582 505,38 zł

2.4. Z innych źródeł 17 031,00 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 56 884,53 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 165 029,31 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

4 407 586,00 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

146 051,81 zł

431 773,57 zł

4 680,00 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 -649 981,18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 6 066 290,76 zł 165 029,31 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

5 842 359,31 zł 165 029,31 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4 527,91 zł

213 841,98 zł

5 561,56 zł 0,00 zł

1 Wydatki na domy tj: energia elektryczna, energia cieplna, gaz 26 540,02 zł

2 Wydatki na domy tj: woda, ścieki, odpady 24 579,57 zł

3 Wydatki na domy tj: koszty najmu 19 577,51 zł

1 Wsparcie dla Vera A. 6 143,00 zł

2 Wsparcie dla Anna D. 4 242,80 zł

3 Wsparcie dla Barbara K. 14 000,00 zł

4 Wsparcie dla Alicja S. 12 300,00 zł

5 Wsparcie dla Justyna G. 6 328,10 zł

6 Wsparcie dla Weronika K. 3 058,30 zł

7 Wsparcie dla Dominik M. 9 876,80 zł

8 Wsparcie dla Zielony Domek Kalisz 9 746,70 zł

9 Wsparcie dla Przedszkole nr 233 Łódź 10 760,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 10



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)

33 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)

23,17 etatów

39 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

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

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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2.2. 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)

30 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

30 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 040 865,96 zł

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

2 040 865,96 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)

5 059,74 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)  

2 539,55 zł

11 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)

48 osób

w 
tym:

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

48 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

11 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

953 762,98 zł

939 586,41 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

14 176,57 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 087 102,98 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 2 040 865,96 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

10 624,32 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)

Prezes Zarządu Fundacji jest zatrudniony na podstawie 
powołania z wynagrodzeniem rocznym w wysokości 
53.880,00zł. Pozostali Członkowie Zarządu zatrudnieni na 
umowę o pracę otrzymali łączne wynagrodzenie w 
wysokości 188.987,68zł.

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)

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

1 Prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki 
wychowania oraz zaspokojenie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwienie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi 
inaczej;podejmowanie działań 
w celu powrotów dzieci do 
rodzin; umożliwienie 
wspólnego wychowania i opieki 
licznemu rodzeństwu;

Miasto Łódź 2 582 323,00 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

10 053,48 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 Prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki 
wychowania oraz zaspokojenie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwienie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi 
inaczej;podejmowanie działań 
w celu powrotów dzieci do 
rodzin; umożliwienie 
wspólnego wychowania i opieki 
licznemu rodzeństwu;

Powiat Zgierz 538 936,55 zł

3 Prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki 
wychowania oraz zaspokojenie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwienie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi 
inaczej;podejmowanie działań 
w celu powrotów dzieci do 
rodzin; umożliwienie 
wspólnego wychowania i opieki 
licznemu rodzeństwu;

Powiat Wieruszów 755 297,94 zł

4 Prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki 
wychowania oraz zaspokojenie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwienie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi 
inaczej;podejmowanie działań 
w celu powrotów dzieci do 
rodzin; umożliwienie 
wspólnego wychowania i opieki 
licznemu rodzeństwu;

Powiat Piotrków Trybunalski 513 702,08 zł

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

Aleksander Kartasiński
Leszek Kapusta
Ewa Tietianiec
Ewa Seweryńska

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

1 „Home and Kids” Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością

101685860          
 

Łódź 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Łódzki Urząd Wojewódzki 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 1

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 1

4 Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Zgierzu 1

5 Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1

6 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 1
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