
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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GAWOTA Nr domu 6 Nr lokalu 16

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-830 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224863060

Nr faksu 224863055 E-mail 
fundacja@lepszystart.com

Strona www www.lepszystart.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02087231600000 6. Numer KRS 0000317555

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

Joanna Wodarska-Likowska 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

Irena Cieślak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Anna Skrzecz Członek Rady Fundacji TAK

Cezary Skrzecz Członek Rady Fundacji TAK

"LEPSZY START"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Fundacji jest: prowadzenie wszechstronnej działalności 
w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, 
wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym m.in.:
• udzielanie pomocy osobą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej, 
• wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych, 
• organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacji oraz 
finansowej i rzeczowej,
• udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom i klubom 
sportowym,
• upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako 
przeciwdziałanie patologii społecznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
• wspieranie organizacyjne, rzeczowe, i finansowe podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci 
i młodzieży,
• wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami osób 
niepełnosprawnych,
• pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych,
• współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbliżoną z celami 
Fundacji,
• współpraca z 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

Jedną z kluczowych inicjatyw fundacji jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich 
rodzinom – jako grupie społecznej szczególnie narażonej na marginalizację i wykluczenie społeczne. 
Sytuacja dzieci z autyzmem i ich rodzin, mimo kampanii społecznych, pozostaje wciąż bardzo trudna. Ze 
względu na specyfikę zaburzenia oraz szereg trudnych zachowań, dzieci te na ogół nie znajdują miejsca 
w istniejących placówkach dla osób niepełnosprawnych, szkołach masowych, integracyjnych, a nawet 
specjalnych - lub szybko zostają z nich usunięte na rzecz nauczania indywidualnego w domach. 
W celu rzetelnej pomocy grupie dzieci z autyzmem i ich rodzinom fundacja wspiera w realizacji celów 
statutowych Niepubliczną Szkołę Podstawową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
Przylądek w Pruszkowie. 
Dzięki pomocy finansowej Fundacji Lepszy Start Szkoła może realizować nie tylko zadania dydaktyczne 
regulowane obowiązującą podstawą programową, ale też oferuje standard indywidualnej 
terapeutycznej pracy z dzieckiem autystycznym a także szereg zajęć dodatkowych sprzyjających 
rozwojowi uczniów. Fundacja Lepszy Start poza stałym wsparciem finansowym Szkoły, pozyskała 
fundusze między innymi na rzecz wyposażenia szkolnej sali integracji sensorycznej, świetlicy szkolnej, 
sal lekcyjnych. 
Działaniem priorytetowym Fundacji Lepszy Start w 2017 roku było pozyskiwanie funduszy na rzecz 
wsparcia finansowego remontu oraz wyposażenia siedziby Szkoły Podstawowej „Przylądek” w 
Pruszkowie.

Szkoła Przylądek w swych unikalnych działaniach na rzecz kompleksowej pomocy dzieciom z autyzmem 
w pełni wpisuje się w działania statutowe fundacji Lepszy Start.

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej udzielono pomocy (32 subkont) poprzez:
- pomoc na leczenie i rehabilitację w kwocie: 72 384,67 zł;
- pomoc rzeczowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie: 1301,19 zł;
- pomoc finansowa na wyjazdy rehabilitacyjne: 56 963,76 zł;
- pomoc finansowa na dojazdy na zajęcia rehabilitacyjne w kwocie: 331,55 zł;
- pomoc finansowa na przekwalifikowanie zawodowe w kwocie 2 952,00 zł;
- pomoc Finansowa na pokrycie kosztów w wyspecjalizowanych placówkach: 97 976,95 zł;
- pomoc finansowa na cele oświatowe Niepublicznej Szkoły podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu Przylądek w Pruszkowie w kwocie: 5 800,00 zł.

Druk: MPiPS 2



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)

32

1

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

Działania pomocowe Fundacji w roku 2017 

 W dniach 26.06.2017 – 30.06.2017 r, Fundacja Lepszy Start zorganizowała pięciodniowy wyjazd 
rekreacyjno – terapeutyczny „Wakacje z Przylądkiem 2017” dla siedemnaściorga dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu z zagwarantowaniem indywidualnej opieki terapeutycznej i warunków 
dostosowanych do  potrzeb podopiecznych.
Dzięki  Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim Fundacja pozyskała dla 
siódemki dzieci dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (dofinansowanie ze środków PFRON dla organizacji pozarządowych do organizacji 
sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych) – umowa nr 1/F-LS6/SKT/2017.
Dzięki  Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie Fundacja pozyskała dla sześciorga dzieci 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(dofinansowanie ze środków PFRON dla organizacji pozarządowych do organizacji sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych) – umowa nr 6/SKRT/2017.

Beneficjentami zadania byli uczniowie Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu „Przylądek” w wieku 7 - 14 lat, oraz pośrednio ich rodziny. 
Zrealizowano w pełni zakładany plan zadania, oraz rozliczono dofinansowanie.

 W dniach 26.06.2017 – 30.06.2017 r. Fundacja Lepszy Start zorganizowała pięciodniowe warsztaty 
rehabilitacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  z Powiatu Pruszkowskiego.
Celem działań był kierowany trening umiejętności społecznych oraz aktywny wypoczynek dla 
marginalizowanej społecznie grupy dzieci niepełnosprawnych z diagnozą autyzmu o różnym poziomie 
funkcjonowania intelektualnego.
Została zagwarantowana indywidualna opieka terapeutyczna i warunki dostosowane do potrzeb 
podopiecznych.

 W ciągu całego roku sprawowała opiekę nad aukcjami na portalu www. charytatywni.allegro.pl. W 
ramach tych aukcji pozyskano darowizny na terapie dla dzieci z autyzmem ze Szkoły Podstawowej 
„Przylądek” w Pruszkowie oraz na indywidualne wsparcie leczenia i rehabilitacji podopiecznych 
Fundacji.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób - Organizowanie i 94.99.Z

Druk: MPiPS 3



niepełnosprawnych finansowanie zakupu 
specjalistycznego 
sprzętu medycznego 
oraz lekarstw 
niezbędnych dla 
ratowania zdrowia lub 
życia dzieci. Pomoc 
finansową i rzeczową 
dla dzieci szczególnie 
zagrożonych utratą 
zdrowia lub życia,
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
lekarstw dla osób z 
zaburzeniami rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
suplementów dla osób 
z zaburzeniami 
rozwoju. 
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
terapii psychologiczno-
pedagogicznych i 
innych dla osób z 
zaburzeniami rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
wizyt lekarskich dla 
osób z zaburzeniami 
rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
diety zdrowotnej dla 
osób z zaburzeniami 
rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
zabiegów 
rehabilitacyjnych dla 
osób z zaburzeniami 
rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
diagnostyki 
laboratoryjnej dla osób 
z zaburzeniami 
rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
pomocy 
psychologicznej dla 
rodzin osób z 
zaburzeniami rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 
pomocy dydaktycznych 
i rehabilitacyjnych dla 
osób z zaburzeniami 
rozwoju.
- Finansowanie lub 
dofinansowywanie 

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

Druk: MPiPS 4
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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) 258,628.27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 256,748.66 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,729.61 zł

e) Pozostałe przychody 150.00 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. 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)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 161,020.62 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,700.00 zł

dojazdów na 
rehabilitacje i do 
lekarza dla osób z 
zaburzeniami rozwoju.

Druk: MPiPS 5
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0.00 zł

0.00 zł

9,700.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 73,974.25 zł

0.00 zł

58,445.25 zł

15,529.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 13,933.40 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)

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 169,738.98 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 237,710.12 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: 240,106.86 zł 237,710.12 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 239,236.12 zł 237,710.12 zł

1 leczenie i rehabilitacja 72,384.67 zł

2 sprzęt rehabilitacyjny 1,301.19 zł

3 wyjazdy rehabilitacyjne 60,247.31 zł

4 cele oświatowe 103,776.95 zł

1 cele oświatowe 103,776.95 zł

2 na rzecz osób niepełnosprawnych 133,933.17 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,512.54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

870.74 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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

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

nie korzystała

18,521.41 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 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

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,070.10 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14,070.10 zł

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

14,070.10 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,070.10 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)

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
(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)

586.25 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)

0.00 osób

w 
tym:

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

0.00 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

0.00 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)

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

1 wyjazd rehabilitacyjny Celem działań był kierowany 
trening umiejętności 
społecznych oraz aktywny 
wypoczynek dla 
marginalizowanej społecznie 
grupy dzieci niepełnosprawnych 
z diagnozą autyzmu o różnym 
poziomie funkcjonowania 
intelektualnego.
Została zagwarantowana 
indywidualna opieka 
terapeutyczna i warunki 
dostosowane do potrzeb 
podopiecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

5,000.00 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

590.00 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)

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)

2 wyjazd rehabilitacyjny dla marginalizowanej 
społecznie grupy dzieci 
niepełnosprawnych z diagnozą 
autyzmu o różnym poziomie 
funkcjonowania 
intelektualnego.
Została zagwarantowana 
indywidualna opieka 
terapeutyczna i warunki 
dostosowane do potrzeb 
podopiecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pruszkowie

4,700.00 zł

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Wodarska-Likowska - 
Prezes Zarządu, 10-07-2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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