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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 ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. FRANCISZKAŃSKA Nr domu 104/112 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-845 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail tpd.baluty@wp.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-07-05

2008-12-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47326556800000 6. Numer KRS 0000211901

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

MICHAŁ KOSECKI PREZES TAK

KINGA JĘDRZEJCZAK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ILONA BARBURSKA SEKRETARZ ZARZĄDU TAK

JANUSZ CHROBOT CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MARTA MŁYNARCZYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANNA CHOJNACKA SKARBNIK 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

STANISŁAW KLIMCZAK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ANNA BURDYKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Towarzystwo tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich 
rodzinom, którego celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, 
wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, 
bezpieczeństwo i godność , równość szans życiowych. Cele Towarzystwa 
obejmują działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w 
zakresie:
1. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
2. pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci 
będących w trudnej sytuacji życiowej,  wspierania rodziny i systemy pieczy 
zastępczej,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4. wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
5. ochrony i pomocy zdrowia, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych
6. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka , swobód 
obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji,
7. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
8. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej,
9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10. ekologii ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
11. działalność charytatywna
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w 
kraju i za granicą,
13. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
14. działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych, 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
16. promocji i organizacji wolontariatu,
17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
18. porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakresie przewidywanym 
przez właściwego ministra ( kierownika resortu),
19. pomocy Polonii i polakom za granicą
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalność na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
21. działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie 
zgodnym z zadaniami Towarzystwa

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele  i zadania Towarzystwo realizuje  poprzez:
1. współpracę z organami władzy publicznej, kościołami, związkami 
wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z 
pracodawcami oraz środkami społecznego przekazu,
2. wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań 
mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, w tym opiniowanie 
aktów prawnych,
3. sprawowanie obywatelskiej kontroli oraz monitorowanie 
funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego i 
instytucji zaufania publicznego w obszarach związanych z realizacją praw 
dziecka i niniejszego statutu,
4. promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, 
podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowania interesów 
dziecka i rodziny - za ich zgodą- przed: szkołą, placówką opiekuńczo-
wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych 
prawem,
5. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem 
dziecka, badanie jego potrzeb i możliwości ich zaspokojenia,
6. wypracowanie i wdrażanie autorskich ( tepedowskich) metod 
wspierania dziecka i rodziny,
7. organizację współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, 
upowszechniania dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa, 
8. organizację uzupełniających się działań opiekuńczych, edukacyjnych, 
wychowawczych, zdrowotnych, terapeutycznych, socjalnych, społeczno-
pedagogicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych, 
turystycznych, rekreacyjnych i innych, w szczególności w dziedzinie:
a) zapobiegania wychowania się dziecka poza rodziną, udzielania rodzicom 
pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzenia poradnictwa 
rodzinnego i prawnego, inicjowania pieczy zastępczej, prowadzenia 
procedur przysposobienia oraz przygotowania kandydatów do 
przysposobienia dziecka,
b) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, 
opieki, kształcenia i rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
usamodzielnienia dzieci i młodzieży, w tym wychowujących się poza 
rodziną, niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
c) ochrona przed patologią, ubóstwem, wykluczeniem społecznym, złym 
traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, 
dyskryminacją oraz innymi formami przemocy społecznej, prowadzenia 
edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki społecznej, w tym 
uzależnień 
d) upowszechniania wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży, 
rozwoju samorządności, organizacji parlamentaryzmu dziecięcego, 
sejmików dziecięcych i młodzieżowych oraz innych społecznych akcji 
zbiorowych,
e) rozwoju zainteresowań , zdolności, inicjowania , wspierania i 
promowania dziecięcej twórczości artystycznej, prowadzenia wydawnictw 
organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych,
f) organizowania różnych form zagospodarowania czasu wolnego, 
organizacji środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkani dziecka, 
placówek wypoczynku, wycieczek itp.
g) podnoszenia poziomu wiedzy i kultury pedagogicznej rodziców i ogółu 
społeczeństwa, organizowania różnorodnych form kształcenia i 
doskonalenia nauczycieli, wychowawców, pracowników służb społecznych, 
wolontariuszy oraz innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodziną 
albo na ich rzecz,
h) tworzenia warunków rozwoju Towarzystwa oraz rozwoju osobistego i 
zawodowego jego członków i pracowników.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Cele i zadania Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizację uzupełniających się działań opiekuńczych, 
edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych, społeczno-pedagogicznych, charytatywnych, kulturalnych, 
sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych, w szczególności w dziedzinie"
a) zapobiegania wychowywaniu się dziecka poza rodziną, udzielania pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzenia 
poradnictwa rodzinnego i prawnego, inicjowania pieczy zastępczej, prowadzenia procedur przysposobienia oraz przygotowania 
kandydatów do przysposobienia dziecka;
b) tworzenia i prowadzenia specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, kształcenia, rehabilitacji społecznej i 
zawodowej oraz usamodzielnienia dzieci i młodzieży, w tym wychowującym się poza rodziną , niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych;
c) ochrony dzieci przed patologią, ubóstwem, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem 
pracy dzieci, dyskryminacją oraz innymi formami przemocy, prowadzenia edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki 
społecznej, w tym uzależnień;
d) upowszechniania wychowywania obywatelskiego dzieci i młodzieży, rozwoju samorządności, organizacji parlamentaryzmu 
dziecięcego, sejmików dziecięcych i młodzieżowych oraz innych społecznych akcji zbiorowych;
e) rozwoju zainteresowań, zdolności, inicjowania i wspierania i promowania dziecięcej twórczości artystycznej, prowadzenia 
wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych;
f) organizowania różnych form zagospodarowania czasu wolnego, organizacji środowiska wychowawczego w miejscu 
zamieszkania dziecka, placówek wypoczynku, wycieczek itp.
g) podnoszenia poziomu wiedzy i kultury pedagogicznej rodziców i ogółu społeczeństwa, organizowania różnorodnych form 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli, wychowawców, pracowników służb społecznych, wolontariuszy oraz innych osób 
pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodziną albo na ich rzecz;
h) tworzenie warunków rozwoju Towarzystwa oraz rozwoju osobistego i zawodowego jego członków i pracowników.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, 
kształceniu, leczeniu i terapii dzieci i inicjowanie 
społecznych ruchów rodziców i osób 
wspierających rodzinę. Zadanie realizowane 
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kultury 
pedagogicznej rodziców i ogółu społeczeństwa, 
organizowania różnorodnych form kształcenia i 
doskonalenia nauczycieli, wychowawców, 
pracowników służb społecznych, wolontariuszy 
oraz innych osób pracujących z dziećmi, 
młodzieżą i rodziną na ich rzecz.

94.99.Z 888,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie prowadzi przedszkole dla dzieci 
w wieku od 2,5 do 6 lat. Wykwalifikowana kadra 
dąży do rozwoju zainteresowań zdolności, 
inicjowania i wspierania i promowania dziecięcej 
twórczości artystycznej. Zadaniem naszej kadry 
jest też ochrona dzieci przed patologią , 
ubóstwem, wykluczeniem społecznym, złym 
traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem 
pracy dzieci, dyskryminacją oraz innymi formami 
przemocy. staramy się także prowadzić działania 
edukacyjne i inne w zakresie profilaktyki 
społecznej.

85.10.Z 5 227,33 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

TPD Łódź-Bałuty prowadzi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, które mają na celu tworzenie i 
prowadzenie specjalistycznych form pomocy, 
wychowania , opieki, kształcenia, rehabilitacji 
społecznej i zawodowej oraz usamodzielnienie 
dzieci i młodzieży , w tym wychowujących się 
poza rodziną, niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych. Działalność polega też na 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 
budowaniu świadomości swoich praw i poczucia 
wartości u naszych podopiecznych i ich rodziców 
lub prawnych opiekunów.

88.10.Z 0,00 zł
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6 115,33 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 686 044,22 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 234 350,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 686 044,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 536 138,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 12 167,80 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie prowadzi przedszkole dla 
dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
Wykwalifikowana kadra dąży do rozwoju 
zainteresowań zdolności, inicjowania i 
wspierania i promowania dziecięcej 
twórczości artystycznej. Zadaniem naszej 
kadry jest też ochrona dzieci przed 
patologią , ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym, złym traktowaniem, 
bezprawnym wykorzystywaniem pracy 
dzieci, dyskryminacją oraz innymi formami 
przemocy. staramy się także prowadzić 
działania edukacyjne i inne w zakresie 
profilaktyki społecznej.

85.10.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,37 zł

2.4. Z innych źródeł 542 178,10 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 115,33 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: 2 257 642,89 zł 6 115,33 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Organizacja uzupełniających się działań opiekuńczych, edukacyjnych, 
wychowawczych,zdrowotnych, terapeutycznych, socjalnych, społeczno-pedagogicznych, 
charytatywnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

6 115,33 zł

1 Organizacja uzupełniających się działań opiekuńczych, edukacyjnych, 
wychowawczych,zdrowotnych, terapeutycznych, socjalnych, społeczno-pedagogicznych, 
charytatywnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

6 115,33 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 686 044,22 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

12,37 zł

0,00 zł

0,00 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -31 820,00 zł

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

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

1 686 044,22 zł 6 115,33 zł

567 958,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

3 019,23 zł

0,00 zł

621,44 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 043,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 678 668,52 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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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)

32 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)

29,25 etatów

6 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 182 265,79 zł

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

1 182 265,79 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 592,69 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 170 229,63 zł

1 037 830,95 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

111 950,00 zł

- inne świadczenia 20 448,68 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 036,16 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 182 265,79 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

1 prowadzenie przedszkola 
TPD

opieka i organizowanie zajęć dla 
dzieci w ciągu dnia w placówce 
przedszkolnej

Miasto Łódź- Wydział Edukacji 953 915,90 zł

2 prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej WTZ

działania rehabilitacyjne na 
rzecz osób niepełnosprawnych

Miasto Łódź, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

723 202,62 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

11 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

MICHAŁ KOSECKI
ILONA BARBURSKA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14
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