


















Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica KOPERNIKA Nr domu 67/69 Nr lokalu 14

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-553 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 601263088

Nr faksu E-mail 
biuro@rodziceprzyszlosci.pl

Strona www www.rodziceprzyszlosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-09-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10114101800000 6. Numer KRS 0000390878

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

Wojciech Marciszewski Prezes 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

Grzegorz Dondziło Rada Fundacji TAK

Jacek Mirowski Rada Fundacji TAK

FUNDACJA "RODZICE PRZYSZŁOŚCI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. wspieranie holistycznego rozwoju dzieci;
    2. upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji i rozwoju dzieci oraz 
wiedzy psychologicznej i wychowawczej;
    3. propagowanie idei świadomego rodzicielstwa;
    4. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
    5. propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia i odżywiania oraz 
profilaktyki zdrowotnej;
    6. propagowanie nowoczesnych technologii jako efektywnych narzędzi 
edukacji oraz aktywizacji zawodowej;
    7. działalność charytatywna;
    8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
    9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
    10. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
    11. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
    12. propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR.
    13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. tworzenie i wprowadzanie w życie programów edukacyjnych i 
wychowawczych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów 
dystrybucji;
    2. upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach i 
rozwiązaniach edukacyjnych oraz ich zastosowaniu w obszarze rozwoju i 
edukacji dzieci;
    3. organizację wydarzeń, eventów oraz kampanii informacyjnych 
dotyczących innowacyjnych rozwiązań w edukacji i rozwoju dzieci oraz 
zdrowego i ekologicznego stylu życia;
    4. promocję i wdrażanie w sektorze przedsiębiorstw idei Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu;
    5. tworzenie programów promujących ideę wolontariatu;
    6. tworzenie i przystępowanie do partnerstw zrzeszających organizacje 
pozarządowe i inne instytucje publiczne i prywatne, podejmujące 
działania w obszarze zbieżnym z działalnością Fundacji;
    7. współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, 
organami prawnymi i fizycznymi, w tym podejmowanie starań o 
pozyskanie pomocy rzeczowej i finansowej na realizowane działania;
    8. współpracę z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, 
organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi oraz firmami 
dążącą do realizacji celów fundacji;
    9. zakładanie i prowadzenie ośrodków edukacyjno-terapeutycznych;
    10. organizację szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji 
terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2017 kontynuowała upowszechnianie idei integralnego modelu wychowania jako 
wszechstronnego i kompleksowego rozwoju osobowości dziecka poprzez udostępnienie programu 
edukacyjnego.
Jego celem jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i 
szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci.
Projekt ten bazuje o Integralny model rozwoju, opracowany przez Fundację Rodzice Przyszłości, który 
powstał w oparciu o doświadczenia pedagogów, wiedzę psychologiczną, teorie wspomagania 
inteligencji i umiejętności, wiedzę o tym jak działa nasz mózg oraz w oparciu o wiedzę w dziedzinie 
rozwoju osobistego. W 2011 roku fundacja nawiązała współpracę z interdyscyplinarnym zespołem 
specjalistów i rozpoczęła nagrywanie cyklu filmów edukacyjnych, których celem jest odpowiedź na 
pytanie: „jak stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz jak wychować dobre, mądre i zdrowe dziecko” w 
perspektywie wszystkich 4 sfer: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej, sfery duchowej.

Nasze filmy Edukacyjne udostępniane bezpłatnie na kanale Youtube odtworzono w 2017 roku 124 692  
razy. . Odbiorcami były w większości kobiety (71%), największą grupą odbiorców odbiorców to osoby w 
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wieku 25-34 lat (77%), drugą pod względem liczebności była grupa 35-44 lata (20%).

W 2017 roku kontynuowaliśmy promocję i udostępnienie Testu Świadomego Rodzica, ze względu na 
konieczność upowszechniania wiedzy z zakresu wychowania i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dzięki 
udziałowi w teście rodzice mieli możliwość bezpośredniego doświadczenia i uświadomienia sobie 
najczęściej popełnianych błędów. Celem testu jest zweryfikowanie wiedzy dotyczącej wychowywania 
dzieci w zakresie podstawowym na bazie sytuacji problemowych, z którymi często spotykają się rodzice 
dzieci w wieku 0–6 lat. Zachęcenie rodziców do poszukiwania i zgłębiania wiedzy stanowiącej podstawę 
świadomego wychowywania oraz podsunięcie szeregu rozwiązań w postępowaniu z dziećmi. Wyniki 
testu pozwolą rodzicom uświadomić sobie, które sfery wymagają większej uwagi i wyznaczyć kierunki 
pracy nad własnymi relacjami z dziećmi.
We współpracy z partnerem: Instytutem Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu, opracowano Test 
Kompetencji Wychowawczych, prezentujących różnorodne relacje rodziców z dziećmi.
Promowano Test Integralnego Rozwoju, którego celem było zapoznanie z elementami mającymi wpływ 
na właściwy rozwój i wychowanie dziecka oraz przygotowującymi je do twórczego i samodzielnego 
życia w społeczeństwie. Pomoc w znalezieniu odpowiedzi na takie pytania jak:
- Co jest podstawą zdrowego rozwoju dziecka ?
- Czy silne negatywne emocje matki w ciąży mają wpływ na zdrowie dziecka ?
- Jaki wpływ ma sposób karmienia dziecka ?
- W jaki sposób uczyć dzieci takich wartości jak odwaga czy uczciwość ?
- Co możemy zrobić, aby pomóc dziecku rozwijać potencjał intelektualny ?
W ramach działań kontynuowaliśmy promocję udostępnionej w 2013 roku nowej części Testu 
Świadomego Rodzica rodzica, której celem jest określenie, czy zdajemy sobie sprawę, które zachowania 
dorosłych (rodziców, opiekunów, dziadków) wobec dziecka, są dopuszczalne, a które nie powinny mieć 
miejsca, ponieważ mają charakter przemocy emocjonalnej i są dla niego krzywdzące.
Działania prowadzono we współpracy z partnerami: Polskim Instytutem Ericksonowskim, International 
Coach Federation, Evolution
Coaching, Fundacją Podaruj mi skrzydła, Kobiecy Coaching.
A także promowanie udostępnionego w 2015 roku Testu Świadomego Rodzica kierowanego do matek 
w ciąży i zamierzających zajść w ciążę pt. "jak Urodzić Zdrowe Dziecko". Celem testu jest Wskazanie 
obszarów mających największy wpływ prawidłowy rozwój dziecka w okresie prenatalnym.
Partnerami kampanii zostali: Polska Akademia Zdrowia, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet 
Medyczny W Łodzi, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, 
Kontynuowaliśmy również rozpoczęty 1 lipca 2016 roku projekt „Integralny rozwój zagrożonych 
wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX 
Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. 
Przedmiotem projektu jest powstanie i funkcjonowanie 4 placówek opieki dla dzieci.
Cel główny projektu to Zwiększenie dostępu dla 360 dzieci (w tym 162 dziewcząt i 198 chłopców) z 
terenu m. Łodzi i powiatu zgierskiego do placówek opieki, zwiększających ich integrację społeczną i 
przeciwdziałających rozwoju patologii w ich środowisku.
Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 6-12 lat z terenu woj. łódzkiego zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym
Działania przewidziane do realizacji w niniejszym projekcie:
1. Organizacja pracy poza terenem placówek
2. Organizacja pracy opiekuńczej placówek
3. Organizacja pracy specjalistycznej placówek.
Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie integracji społecznej tych dzieci oraz przeciwdziałanie 
rozwojowi różnorodnych patologii w ich środowisku poprzez objęcie ich wsparciem w rozwianiu 
kompetencji kluczowych, opieką psychologiczną oraz działaniami animacyjnymi i socjoterapeutycznymi.

Członkowie zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości aktywnie włączają się w tworzenie polityki 
demograficznej w mieście Łodzi poprzez pracę w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki 
Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej w Łodzi.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

124812

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Tworzenie i 
udostępnianie 
bezpłatnych 
materiałów 
informacyjnych i 
edukacyjnych 
udostępnianych online.
Filmy przedstawiają 
Integralny model 
rozwoju, który powstał 
w oparciu o 
najcenniejsze 
doświadczenia 
pedagogów, najnowszą 
wiedzę psychologiczną, 
teorie wspomagania
inteligencji i 
umiejętności. Jest to 
podejście unikalne i 
interdyscyplinarne. 
Dzięki filmom 
publikowanym w 
poradniku każdy rodzic 
może nie tylko pogłębić 
wiedzę, ale przede 
wszystkim podjąć 
suwerenną decyzję o 
tym czy podąża 
właściwą drogą ku 
mądremu i 
świadomemu 
wychowaniu swoich 
dzieci.

63.12.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność portali 
internetowych. 
Dostarczanie 
wyselekcjonowanych 
przez ekspertów 
publikacji dotyczących 
rozwoju i zdrowia dzieci 
oraz całej rodziny. 
Dostarczenie artykułów 
ułatwiających rozwój 
emocjonalny oraz 
umiejętności empatii i 
komunikacji.
Dostarczanie informacji 
dla matek w ciąży i 
przygotowujących się 
do ciąży w obszarach 
mających największy 
wpływ prawidłowy 
rozwój dziecka 
w okresie prenatalnym 
oraz po jego urodzeniu.
Promowanie edukacji 
zdrowotno-ekologicznej 
połączone z 
dostarczeniem 
artykułów 
umożliwiających 
zrównoważony rozwój 
fizyczny i zachowanie 
zdrowia matek w ciąży 
oraz dzieci.

63.12.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 572,775.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 492,908.41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 78,665.57 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.05 zł

e) Pozostałe przychody 1,201.02 zł

0.00 zł

0.00 zł

394,220.81 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 98,687.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 394,220.81 zł
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2.4. Z innych źródeł 79,866.64 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77,495.96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -160.89 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 134,523.39 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 92,475.20 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 519,203.27 zł 42,475.20 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

415,412.45 zł 42,475.20 zł

78,826.46 zł 0.00 zł

0.00 zł

19,587.60 zł

4,408.90 zł

967.86 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Tworzenie oraz publikowanie online bezpłatnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych 92,475.20 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 124,603.98 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

56,424.00 zł

56,424.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 68,179.98 zł

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

124,603.98 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 13,759.91 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110,844.07 zł

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
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)

2,702.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,100.00 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

8.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

8.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2,702.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Integralny rozwój 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym czyli jak 
wychować dobre, mądre, 
zdrowe i szczęśliwe dzieci

Zwiększenie dostępu dla 360 
dzieci (w tym 162 dziewcząt i 
198 chłopców) z terenu m. 
Łodzi i powiatu zgierskiego do 
placówek opieki, 
zwiększających ich integrację 
społeczną i przeciwdziałających 
rozwoju patologii w ich 
środowisku

Europejski Fundusz Społeczny, 
realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 oś Priorytetowa: IX 
włączenie społeczne, działanie IX.2 
usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym , IX.2.1 usługi społeczne 
i zdrowotne

394,220.81 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,100.00 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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W poprzednich latach w pozycji 3.2. nie uwzględnione zostały wydatki zgodnie z metoda kasową wydatkowane na 
cele pożytku publicznego, a ujęte w niniejszym sprawozdaniu zgodnie z metodą memoriałową.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wojciech Marciszewski / 
16.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 ŁÓDZKI URZĄÐ WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź

1
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