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• 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 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica AL. MARSZ. EDWARDA 
ŚMIGŁEGO-RYDZA

Nr domu 24/26 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 93-281 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail integracjajp2@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-28

2021-03-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36884760700000 6. Numer KRS 0000700143

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

PIOTR TUREK PREZES ZARZĄDU TAK

PIOTR HAMMER WICEPREZES ZARZĄDU TAK

BARTOSZ BRZOZOWSKI WICEPREZES 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

MAGDALENA RYTWIŃSKA-
RASZ

RADA NADZORCZA TAK

BARTOSZ TIUTIUNIK RADA NADZORCZA TAK

URSZULA GOCAŁ RADA NADZORCZA TAK

KRZYSZTOF ŁAZOWSKI RADA NADZORCZA TAK

WŁODZIMIERZ WOŹNIAK RADA NADZORCZA TAK

KRZYSZTOF KWIECIEŃ RADA NADZORCZA TAK

INTEGRACJA JP II
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stosownie do zapisów §8 Statutu Fundacji, celami statutowymi Fundacji  
jest podejmowanie
i prowadzenie działalności między innymi pożytku publicznego oraz 
wspieranie inicjatyw
 na rzecz:
    • realizacji prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a w 
szczególności dzieci i młodzieży do kształcenia się oraz wychowania i 
opieki odpowiednich dla wieku i osiągniętego rozwoju,
    • umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym bądź pochodzącym z rodzin 
dysfunkcyjnych wychowawczo realizowania zindywidualizowanego 
procesu kształcenia jak i zapewnieniu pomocy w uzyskaniu przez nich 
dostępu do instytucji życia publicznego,
    • ochrony zdrowia obywateli, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
edukacji zdrowotnej społeczeństwa, promocji zdrowego i ekologicznego 
stylu życia, ochrony środowiska 
i przyrody oraz dbałości o dziedzictwo kulturowe, ochrony praw pacjenta, 
podnoszenia standardów opieki medycznej, oraz niwelowania różnic w 
dostępie do usług medycznych mieszkańców różnych obszarów kraju;
    • opieki nad osobami w podeszłym wieku, bezdomnymi i ubogimi;
    • aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy oraz 
zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, promocję zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,
    • wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
    • zadań z zakresu pomocy społecznej,
    • ochrony środowiska naturalnego,
    • aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zgodnie z § 9 Statutu, Fundacja może realizować wskazane powyżej cele 
poprzez:
    a) prowadzanie szkół, przedszkoli i żłobków,
    b) prowadzenie działalności leczniczej,
    c) tworzenie, prowadzenie i wspomaganie ośrodków profilaktyczno-
diagnostycznych 
 i leczniczych,
    d) wspomaganie publicznych placówek zdrowia,
    e) tworzenie i realizowanie programów, kursów, szkoleń i innych 
przedsięwzięć służących 
ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, ekologii, ochronie środowiska i 
przyrody oraz 
dbałości o dziedzictwo kulturowe, edukacji i promocji zdrowia, ułatwieniu 
dostępu do usług 
medycznych, 
    f) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, 
finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub 
organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia, 
świadomości 
i edukacji zdrowotnej oraz ekologii, ochrony środowiska   i przyrody, 
dbałości o dziedzictwo 
kulturowe w szczególności poprzez:
       - wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez 
placówki prowadzące 
działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową w zakresie ochrony 
zdrowia, 
promocji zdrowia, świadomości i edukacji zdrowotnej oraz ekologii, a także 
ochrony 
środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego,
       - tworzenie i finansowanie stypendiów naukowych krajowych i 
zagranicznych dla lekarzy, przedstawicieli świata nauki i innych osób celem 
specjalistycznego dokształcania,
    g) popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w 
dziedzinie nauki sztuk pięknych 
i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji 
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wystaw artystycznych, 
prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji 
muzealnych oraz różnego 
rodzaju imprez o charakterze sportowym,
    h) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz 
wiedzy o chorobach 
spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi w formie 
finansowania 
bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki,
    i) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a 
także organizacjami 
społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowywania np. 
przedszkoli, szkół i innych placówek 
oświatowych oraz ośrodków integracyjnych,
    j) popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w 
rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie 
dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur 
zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia 
zagraniczne,
    k) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
    l) dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a 
także turnusów i kolonii rehabilitacyjnych,
    m) dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą,
    n) organizowanie konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i 
zagranicą w zakresie 
objętym celami Fundacji,
    o) organizacja i współorganizacja kolonii, zimowisk i innych form 
wypoczynku dzieci i młodzieży, 
a także turnusów i kolonii rehabilitacyjnych,
    p) wspieranie przedszkoli, szkół i placówek kulturalno-oświatowych,
    q) pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej 
z kraju i z zagranicy,
    r) przeciwdziałanie bezrobociu, promocję zatrudnienia, aktywizację 
zawodową osób 
pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy w 
szczególności poprzez 
prowadzenie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, 
organizowanie 
i współorganizowanie staży i praktyk zawodowych oraz subsydiowanie 
zatrudnienia,
    s) działania na rzecz ochrony praw pacjenta,
    t) prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
    u) prowadzenie placówek specjalistycznego poradnictwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

380

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2021 R. ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ PRZEZ FUNDACJĘ FESTIWAL POD NAZWĄ MŁODZI 
NIEPEŁNOSPRAWNI. CELEM JEST, by najbardziej utalentowani uczestnicy „Krajobrazu Serca” dalej rozwijali swoje szczególne 
zdolności.  Dlatego  autorzy  wyróżniających  się  prac  otrzymają  nagrody,  które  umożliwią  im  dalsze  realizowanie swych 
pasji. SĄ one przyznawane w czterech konkursowych kategoriach, obejmujących cztery dziedziny sztuki: wokalną, sztuki piękne, 
literaturę i teatr.
Jednak Festiwal nie ogranicza się jedynie do rywalizacji młodych artystów. Podczas trzech październikowych weekendów, jego 
goście i uczestnicy BIORĄ udział w zajęciach integracyjnych, MOGĄ również obejrzeć  występy  znanych  artystów. Pierwsza 
odsłona tego wydarzenia okazała się sukcesem. Za jego sprawą powstała przestrzeń, w której 
przenikać mogą się środowiska osób niepełnosprawnych i artystów. Owocem tego połączenia jest sztuka  -  oryginalna,  
przemawiająca  do  odbiorcy  i  wyrażająca  sobą  ogromne  emocje.  Samo  spojrzenie  na  liczne prace tworzone przez młodych 
uczestników naszego Festiwalu pozwala przekonać się o wielkim potencjale, który w nich drzemie. Jesteśmy pewni, że tak będzie 
również w tym roku i że razem będziemy w stanie stworzyć coś niepowtarzalnego.
Wykluczenie  społeczne  to  ogromny  problem  dotykający  całe  rzesze  osób  z  niepełnosprawnościami.  To  właśnie  walka  z  
nim  i  z  przyczynami  jego  powstania  są  głównymi  celami  istnienia  naszej  Fundacji.  Od samego początku zajmujemy się 
pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami oraz tym, które pochodzą  z  najuboższych  rodzin.  Organizujemy  dla  nich  kolonie  
letnie,  prowadzimy  świetlicę  środowiskową  „TRATWA”, jesteśmy również zaangażowani w organizację wielu imprez 
charytatywnych i integracyjnych. 
Wśród nich wymienić można Mikołajki w Atlas Arenie czy koncerty w Teatrze Wielkim w Łodzi. Podczas takich wydarzeń, dzieci 
mogą nie tylko spotkać się z rówieśnikami, ale również podziwiać występy popularnych artystów, brać udział w grach i 
zabawach, czy poznać swoich idoli ze świata sportu. Zajmujemy się pomocą najuboższym i bezrobotnym, wspomagamy też 
Przedszkole Świętej Anny, które działa przy parafii św. Anny w Łodzi. Braliśmy również udział przy tworzeniu funkcjonującego w 
tym miejscu od 2020 r. parafialnego żłobka Montessori.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 661 205,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

zajmujemy się pomocą dzieciom z 
niepełnosprawnościami oraz tym, które 
pochodzą  z  najuboższych  rodzin.  
Organizujemy  dla  nich  kolonie  letnie,  
prowadzimy  świetlicę  środowiskową  
„TRATWA”, jesteśmy również zaangażowani w 
organizację wielu imprez charytatywnych i 
integracyjnych. 
Wśród nich wymienić można Mikołajki w Atlas 
Arenie czy koncerty w Teatrze Wielkim w Łodzi. 
Podczas 
takich wydarzeń, dzieci mogą nie tylko spotkać 
się z rówieśnikami, ale również podziwiać 
występy popu-
larnych artystów, brać udział w grach i zabawach, 
czy poznać swoich idoli ze świata sport

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 267 108,09 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 661 205,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 319 532,44 zł

2.4. Z innych źródeł 74 564,76 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

75 000,00 zł

192 108,09 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

2 366,00 zł

317 166,44 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 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 600 923,46 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

600 923,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

5 403,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

9 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)

9,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-13 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 406 039,46 zł

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

406 039,46 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)  

1 208,45 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

366 667,30 zł

366 667,30 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 39 372,16 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 406 039,46 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 AKTYWACJA OSÓB 
BEZROBOTNYCH

ZATRUDNIENIE OSÓB 
BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY 98 616,09 zł

2 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA WSPARCIE DZIECI Z UBOGICH 
RODZIN

URZĄD MIASTA ŁODZI 93 492,00 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

2 456,00 zł

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

1 FESTIWAL MŁODZI 
NIEPEŁNOSPRAWNI

WSPARCIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NARODOWE CENTRUM KULTURY 75 000,00 zł

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

PIOTR TUREK 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

2022-10-13
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