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za rok 2020

• 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 2021-06-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 60 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-058 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426372253

Nr faksu 426370425 E-mail stow.mocni@wp.pl Strona www www.anielisko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-08-30

2008-10-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47017075500000 6. Numer KRS 0000128582

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

Dorota Puchowicz Prezes TAK

Remigiusz Recław Wiceprezes TAK

Anna Pudlarz Skarbnik TAK

Kamila Janczyk Wiceprezes TAK

Michał Jaszczak Sekretarz 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

Rafał Borowski Przewodniczący KR TAK

Paweł Wasilewski Wiceprzewodniczący KR TAK

Justyna Kunikowska Członek KR TAK

STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE "MOCNI W DUCHU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. prowadzenie działalności dobroczynnej skierowanej przede wszystkim 
do dzieci i  młodzieży pochodzącej ze środowisk niezamożnych,
b. przeciwdziałanie wszelkim formom niesprawiedliwości,
c. prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej,
d. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
e. wspieranie rodziny w trudnej sytuacji życiowej w sprawowaniu jej 
podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom,
f. pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym 
wykluczeniem społecznym,
g. promocja chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa,
h. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
i. formacja liderów chrześcijańskich,
j. ewangelizacja osób oraz struktur życia społecznego,
k. kształtowanie opinii społecznej,
l. ochrona środowiska naturalnego.
m. wspieranie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty i 
wychowania,
n.  wspieranie i promowanie przedsięwzięć przyczyniających się do 
podniesienia jakości edukacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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a. życie członków Stowarzyszenia zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego,
b. prowadzenie różnorodnych form pomocy dobroczynnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, troski o ich rozwój intelektualny i 
emocjonalny, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
c. pomoc ofiarom przemocy,
d. prowadzenie i wspieranie działalności placówek opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Zakres działania placówek określa 
stosowny regulamin,
e. działania na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od 
alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, w tym 
prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i terapii zajęciowej,
f. pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej,
g. ochronę zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej zgodnie z 
wartościami chrześcijańskimi,
h. propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej uwzględniającego 
dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego, emocjonalnego, 
poznawczego, społecznego, behawioralnego i duchowego,
i. organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć edukacyjno-kulturalnych, 
sportowych dla dzieci i młodzieży,
j. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla 
dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin,
k. podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia 
problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone 
demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
l. inne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem 
społecznym, np. prowadzenie hostelu dla nieletnich, pedagogika uliczna,
m. organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, w tym dla osób 
pozostających bez pracy lub wymagających przekwalifikowania 
zawodowego,
n. pomoc osobom niepełnosprawnym,
o. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 
powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego 
stylu życia, ochrony środowiska naturalnego, tolerancji oraz wolności od 
uzależnień i stosowania przemocy,
p. inicjowanie i organizowanie seminariów, konferencji, pielgrzymek,
q. organizowanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz wydawanie 
publikacji,
r. współpracę z Towarzystwem Jezusowym oraz dziełami opartymi na 
duchowości ignacjańskiej, w szczególności z Ośrodkiem Odnowy w Duchu 
Świętym i Zespołem Wokalno-Ewangelizacyjnym Mocni w Duchu,
s. współpracę z organami i instytucjami Unii Europejskiej, instytucjami 
państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia,
t. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, 
wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
u. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół, ośrodków dokształcania i 
doskonalenia zawodowego. Zakres działania tych placówek określa 
stosowny regulamin

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność pożytku publicznego w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu” prowadzona była w roku 2020 w formie działalności 
nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej pożytku publicznego. 
Działalność nieodpłatna realizowana była w postaci Świetlicy „Anielisko” – placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo 
–specjalistycznej i placówki  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Dom ”Anielisko. Placówka działa 
zgodnie przepisami określonymi  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 149, 
poz. 887 z późn. zm). W roku 2020 pod opieką Świetlicy „Anielisko” było 58 dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat pochodzących  z 
ubogich rodzin z terenu miasta  Łodzi. 
Świetlica  w 2020 roku była  otwarta w godzinach 12.00 – 19.00 w roku szkolnym, w okresach wolnych od nauki szkolnej w godz. 
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10-16, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz średnio raz w miesiącu w weekend. W dniu 31.12.2020 na liście 
podopiecznych „Świetlicy Anielisko” było 40 dzieci. W świetlicy dzieci codziennie otrzymywały posiłek, uzyskiwały pomoc 
edukacyjną, socjalną, terapeutyczną (socjoterapia, poradnictwo psychologiczne). Organizowane były zajęcia pozalekcyjne: 
informatyczne, konstrukcyjne, plastyczne, kulinarne, sportowe, gry planszowe. Z uwagi na pandemię i konieczne ograniczenia 
placówka pracowała w trybie zdalnym w okresach 01.04-31.05.2020 i 22.10-31.12.2020. W okresie 13.03.2020-31.03.2020 
Świetlica była zamknięta. Jednocześnie nieprzerwanie realizowano pomoc socjalną, wsparcie psychologiczne i wsparcie 
asystenta rodziny, a rodzinom wydawano regularnie paczki żywnościowe. Podopieczni Świetlicy korzystali ze zorganizowanej 
formy wypoczynku zimowego i letniego na terenie placówki oraz wypoczynku letniego w postaci wypoczynku wyjazdowego- 
podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w 7-dniowych wyjazdach do Ochotnicy Górnej. W roku 2020 prowadzono też działania 
pedagogiczne i terapeutyczne skierowane do rodziców podopiecznych. Z porad skorzystało 24 rodziców. 
Dom „Anielisko” został uruchomiony w roku 2014. W 2020 roku kontynuowano działania rozpoczęte w latach poprzednich. W 
roku 2019 pod opieką Domu „Anielisko”  było 6 dzieci w wieku 13-17 lat, w tym troje niepełnosprawnych i orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka działa nieprzerwanie. Z uwagi na pandemie ograniczone były odwiedziny osób z 
zewnątrz, zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. 
Placówka w ciągu roku  zapewniała podopiecznym:
-  poczucie bezpieczeństwa,
- dzieciom o indywidualnych potrzebach, częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców,
-  całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego,  
- opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dziecka, w szczególności emocjonalnych, duchowych, 
rozwojowych, materialno-bytowych, zdrowotnych i społecznych,
- dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dziecka, pomoc w lekcjach, wyrównywanie 
opóźnień  rozwojowych i szkolnych,
- możliwość korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
- odpowiednie warunki mieszkalne, oraz stosownie do indywidualnych potrzeb: codzienne wyżywienie, zaopatrzenie w bieliznę, 
odzież, obuwie, leki, środki higieniczne i inne przedmioty codziennego użytku, zabawki stosownie do wieku,
-  przez cała dobę dostęp do podstawowych artykułów żywnościowych i napojów,
- tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
- zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne; kwotę pieniężną do własnego dysponowania, 
- dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami w 
celu utrzymywania więzi z rodzina i umożliwienia powrotu do rodziny naturalnej,
- umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ze sąd postanowi inaczej,
- uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
- uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
- uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
- kształtowanie u dzieci nawyków higienicznych i prozdrowotnych.
-  przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności 
-  wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci.
Wszystkie podejmowane działania ukierunkowane były na wyrównywanie szans rozwojowych oraz startu w dorosłe życie dzieci 
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W obu placówkach realizowano zadania publiczne dofinansowane przez Miasto Łódź, jak również ze środków unijnych i z 
budżetu państwa.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:
Jesienią 2019 roku podjęto decyzję o utworzeniu we współpracy z Zakonem Jezuitów Społecznej Szkoły Podstawowej. Zebranie 
Ogólne uchwaliło stosowne zmiany w statucie, które zgłoszono do KRS i podjęto działania zmierzające do uruchomienia szkoły. 
Odpowiednie zmiany zatwierdzone zostały przez KRS w styczniu 2020. Pomimo trwającej pandemii rozpoczęto działania 
zmierzające do uruchomienia szkoły. Wynajęto, a następnie wydzierżawiono budynek szkolny, podjęto prace remontowe i 
równolegle rekrutację do szkoły. 1,09,2020 oficjalnie uruchomiona została Szkoła Podstawowa im. Św. Ignacego z Loyoli. W 
szkole w roku 2020 uczyło się 115 uczniów w klasach 1-7.

W roku 2020 dokonano zmian władz Stowarzyszenia, zarówno w Zarządzie Stowarzyszenia, jak i w Komisji Rewizyjnej. W 
Zarządzie zamiast Członka Zarządu powołano dwóch wiceprezesów, których celem było zorganizowanie szkoły.  
-7.
Wszystkie placówki  realizowały cele statutowe Stowarzyszenia „Mocni w Duchu” w zakresie wychowania i edukacji dzieci i 
młodzieży. 
Na funkcjonowanie wszystkich placówek w roku 2020 znaczący wpływ miała pandemia Covid-19, która spowodowała 
konieczność zmian trybu pracy na zdalny.
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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)

Nie dotyczy

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

179

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Poradnictwo 
dla dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczna i 
pedagogiczna dla dzieci i młodzieży. Świetlica 
"Anielisko" czynna przez pięć dni w tygodniu od 
poniedziałku do piątku oraz średnio raz w 
miesiącu w weekend. W dniu 31.12.2020 na 
liście stałych podopiecznych „Świetlicy Anielisko” 
było 40 dzieci. W świetlicy dzieci codziennie 
otrzymywały posiłek, uzyskiwały pomoc 
edukacyjną, socjalną, terapeutyczną 
(socjoterapia, poradnictwo psychologiczne). 
Organizowane były zajęcia pozalekcyjne: 
informatyczne, konstrukcyjne, plastyczne, 
kulinarne, sportowe, gry planszowe. Podopieczni 
korzystali ze zorganizowanej formy wypoczynku 
zimowego i letniego w formie stacjonarnej, oraz 
wypoczynku letniego w formie wyjazdowej.

81.91.Z 8 000,00 zł

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

2 działalność charytatywnej

Dożywianie dzieci i młodzieży. Doraźna pomoc 
materialna dla rodzin. Wsparcie rodzin ubogich. 
Wszyscy podopieczni Stowarzyszenia, często 
wraz z rodzinami korzystają z pomocy 
żywnościowej i doraźnej pomocy materialnej: 
wydawana jest odzież, lekarstwa. Udzielana jest 
też nieodpłatnie pomoc doradcza: np. pomoc w 
załatwianiu spraw urzędowych, porady 
wychowawcze, pomoc psychologiczna. Dzieci w 
Świetlicy „Anielisko” otrzymują minimum  jeden 
posiłek w ciągu dnia. W Domu „Anielisko” 
zapewnione jest całodobowe wyżywienie 7 dni 
w tygodniu. W okresach świątecznych 
organizowana jest pomoc świąteczna, jak 
również przyjęcie na terenie placówki

88.99.Z 2 000,00 zł

3 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu specjalistyczno-
terapeutycznego Domu „Anielisko” , w którym 
całodobową opieką objętych było 6dzieci w 
wielu 13-17 lat, w tym troje niepełnosprawnych i 
dwoje z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Placówka zapewniała dzieciom 
m.in: - poczucie bezpieczeństwa, - zapewnienie 
dzieciom o indywidualnych potrzebach, 
częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki 
rodziców, całodobowej opieki i wychowania w 
warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, - 
zapewnienie opieki i wychowania oraz 
zaspokajanie niezbędnych potrzeb dziecka, w 
szczególności emocjonalnych, duchowych, 
rozwojowych, materialno-bytowych, 
zdrowotnych i społecznych, - zapewnienie 
dostępu do kształcenia dostosowanego do wieku 
i możliwości rozwojowych dziecka, pomoc w 
lekcjach, wyrównywanie opóźnień rozwojowych 
i szkolnych, - zapewnienie korzystania z 
przysługujących świadczeń zdrowotnych, - 
zapewnienie odpowiednich warunków 
mieszkalnych, oraz stosownie do indywidualnych 
potrzeb: codziennego wyżywienia, zaopatrzenie 
w bieliznę, odzież, obuwie, leki, środki 
higieniczne i inne przedmioty codziennego 
użytku, zabawki stosownie do wieku, - 
zapewnienie przez cała dobę dostępu do 
podstawowych artykułów żywnościowych i 
napojów, - warunki fizycznego, psychicznego i 
poznawczego rozwoju, - zaopatrzenie w 
podręczniki, pomoce i przybory szkolne.

87.90.Z 31 409,70 zł
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43 909,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 918 232,98 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) 2 454 346,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 893 811,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 531 506,03 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 251,68 zł

e) pozostałe przychody 28 776,79 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

Szkoła Podstawowa im. Św. Ignacego Loyoli. 
Placówka uruchomiona od 1.09.2020 po 
gruntownym remoncie budynku po 
zamkniętym gimnazjum i uzyskaniu 
odpowiednich pozwoleń. Naukę w szkole 
podjęło naukę ponad 100 dzieci w 8 
oddziałach, klasach 1-7.  Wg stanu na 
31.12.2020 w szkole uczyło się 115 uczniów. 
Szkoła kładzie silny nacisk na naukę języka 
angielskiego (wszystkie klasy mają angielski 
5 razy w tygodniu), są też różnorodne 
zajęcia pozalekcyjne. Od klasy 4 jest też 
drugi język obcy. Docelowo w szkole będą 
klasy dwujęzyczne.

85.20.Z 2 500,00 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: 1 462 970,24 zł

2.4. Z innych źródeł 29 233,09 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 43 909,70 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

1 Prowadzenie Świetlicy „Anielisko” 10 000,00 zł

2 Prowadzenie Domu „Anielisko” 31 409,70 zł

3 Działalność szkoły podstawowej 2 500,00 zł

1 Prowadzenie Świetlicy „Anielisko” w tym szczególnie dofinansowanie opieki wychowawczej, 
zakupu żywności, pomocy rodzinie (paczki)

10 000,00 zł

2 Prowadzenie Domu „Anielisko” w tym szczególnie dofinansowanie opieki wychowawczej, 
żywności, wakacji.

31 409,70 zł

3 Zakup pomocy edukacyjnych do Szkoły Podstawowej im. Św. Ignacego Loyoli 2 500,00 zł

w 
tym:

125 848,82 zł

80 171,16 zł

712 213,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

314,71 zł

1 437 529,28 zł

23 900,00 zł

1 226,25 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 -54 526,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 985 739,71 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: 1 504 978,04 zł 43 909,70 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

948 338,20 zł 41 409,70 zł

545 766,32 zł 2 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 628,07 zł

245,45 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

0,00 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)

40 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)

19,09 etatów

30 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

43 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)

10 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

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 758 492,40 zł

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

758 492,40 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)

350,97 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)  

902,97 zł

6 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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

619 627,40 zł

598 159,65 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 505,00 zł

- inne świadczenia 19 962,75 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 138 865,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 112 963,51 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 645 528,89 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

3 176,36 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)

Przeciętne wynagrodzenie w organizacji wykazane stanowi 
średnią miesięczną płaconych wynagrodzeń, obliczone  
zostało w odniesieniu do całości wynagrodzeń 
wypłaconych podzielonych przez ilość miesięcy i  ilość 
zatrudnionych osób. Niski wynik odzwierciedla rotację 
kadry i krótkie  okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenia  z 
tytułu umów cywilnoprawnych. Należy wziąć tu pod uwagę 
fakt uruchomienia szkoły od września 2020 co znacząco 
podniosło liczbę pracowników, a jednocześnie dało krótki 
czas wynagrodzeń w roku 2020 dla dużej liczby osób. Z 
tytułu umowy cywilno-prawnej zatrudniani są specjaliści 
prowadzący zajęcia kierunkowe w Świetlicy lub 
wychowawcy wspomagający pracę wychowawczą w Domu 
”Anielisko” oraz nauczyciele w szkole. W organizacji na 
umowę o nie jest zatrudniona żadna osoba z Zarządu  
Wiceprezes zatrudniona na stanowisku kierownika 
Świetlicy „Anielisko”, pełniła funkcję z Zarządzie do marca 
2020 roku, po tym nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia. 
Sekretarz Zarządu przez okres 6 m-cy prowadził zajęcia 
dla dzieci na Świetlicy w formie umowy cywilno-prawnej.   
Wynagrodzenie  wypłacane  było  związane z wykonywana 
pracą na określonym stanowisku i wykonywanie czynności 
związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci, nie za 
sprawowanie funkcji w Zarządzie.   Żaden z członków 
organizacji ani organu zarządzającego nie pobiera 
wynagrodzenia z tytułu członkostwa/funkcji.

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)

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

4 301,39 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-06 12



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

1 "Organizacja i prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego 
w formie opiekuńczo-
specjalistycznej"  w ramach 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Prowadzenie Świetlicy dla dzieci 
z rodzin ubogich

Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych

100 000,00 zł

2 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu specjalistyczno-
terapeutycznego

Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej dla 
6 dzieci o indywidualnych 
potrzebach.

Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych

260 000,00 zł

3 Zadanie „Lubię sport 
”Organizowanie zajęć 
sportowych w ramach 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  
rok 2020

Organizacja zajęć sportowych 
dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu 
w Wydziale Polityki Społecznej

4 300,00 zł

4 Kolonie letnie dla 
podopiecznych „Anieliska”  
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  
rok 2019

Wypoczynek wyjazdowy w 
okresie wakacji letnich  dla 
dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym

Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych

22 500,00 zł

5 Organizowanie i 
prowadzenie 
zróżnicowanych form 
poradnictwa: 
psychologicznego, 
psychospołecznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, 
prawnego, socjalnego oraz 
prowadzenie grup wsparcia. 
- Edukacja  - Gminny 
Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na rok 2020.

Przeciwdziałanie przemocy, 
poradnictwo dla rodzin.

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji 
w Wydziale Polityki Społecznej

13 000,00 zł

6 Działania korekcyjno - 
edukacyjne dla nieletnich 
sprawców przemocy .  
Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 
2020.

Przeciwdziałanie przemocy 
wśród dzieci i młodzieży

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji 
w Wydziale Polityki Społecznej

13 600,00 zł

7 Projekt "Przeciwdziałanie 
Covid-19 wśród 
podopiecznych Świetlicy 
"Anielisko" i ich rodzin"

Wsparcie organizacji w związku 
z Covid 19

Urząd Miasta Łodzi Wydział 
Partycypacji Społecznej

7 000,00 zł

8 Z Kulturą w Codzienność Edukacja kulturalna dzieci i 
młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym – 
wkład własny miasta Łodzi do 
programu realizowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury

Urząd Miasta Łodzi Wydział 
Partycypacji Społecznej

8 000,00 zł
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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 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

9 Wsparcie dla „Anieliska” Projekt przeciwdziałania COVID-
19 w ramach Wojewódzkiego 
Programu Mikrograntów na 
rzecz walki z COVID-19

Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego

2 500,00 zł

10 Projekt „Nasze Świetlice” Kompleksowe wsparcie 
świadczone dzieciom 
uczęszczającym do świetlic  i 
wzmocnienie ich kompetencji w 
zakresie posługiwania się 
językiem ojczystym i obcymi, 
kompetencji matematycznych, 
naukowo-technicznych i 
informatycznych, podniesienie 
świadomości i ekspresji 
kulturalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi/ Urząd Miasta Łodzi Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych

64 081,18 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Wsparcie dla organizacji 
pozarządowych

Utrzymanie miejsc pracy w 
okresie pandemii

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 44 766,72 zł

2 Projekt „KROK NAPRZÓD” Poszerzenie oferty placówki 
wsparcia dziennego, poprzez 
zajęcia podnoszące różnorodne 
kompetencje dzieci: 
matematyczne, cyfrowe, 
językowe, umiejętności uczenia 
się.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 
Projekt ze środków unijnych.

91 543,21 zł

3 Z Kulturą w Codzienność Edukacja kulturalna dzieci i 
młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

31 910,00 zł

4 Świadczenia celowe dla 
dzieci z pieczy zastępczej

Świadczenia 500+ i 300+ dla 6 
podopiecznych Domu 
„Anielisko”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

37 800,00 zł
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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)

Brak

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Puchowicz, Remigiusz Recław, 
Anna Pudlarz, Kamila Janczyk, Michał 

Jaszczak.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Wojewódzki w Łodzi. Kontrola w Domu ”Anielisko”. Praca placówki oceniona pozytywnie 1

2 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie, Delegatura w Tarnowie. Kontrola wypoczynku 
letniego. Nie stwierdzono nieprawidłowości

1

3 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Kontrola obiektu szkolnego przed dopuszczeniem do 
uruchomienia placówki. Wynik pozytywny

1
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