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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. TARNÓW

Powiat M. TARNÓW

Ulica JANA 
KOCHANOWSKIEGO

Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość TARNÓW Kod pocztowy 33-100 Poczta TARNÓW Nr telefonu 662273530

Nr faksu E-mail biuro@ichlepszejutro.pl Strona www www.ichlepszejutro.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-07-07

2007-09-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12007222200000 6. Numer KRS 0000237677

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

Krzysztof Drwal prezes Zarządu TAK

Krzysztof Michoń wiceprezes Zarządu TAK

Magdalena Kłusek 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

Dorota Janusz-Bobka przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Truchan sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jarosław Truchan członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, o 
których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, a w szczególności:
1. Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych oraz 
aktywnego spędzania ich wolnego czasu.
2. Udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia 
kulturalno-oświatowe.
3. Specjalistyczna pomoc podopiecznym, w tym działalność edukacyjna i 
opiekuńcza.
4. Udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie 
rozwiązywania problemów wynikających z faktu posiadania wśród 
najbliższych osoby z niepełną sprawnością, chorej lub niezaradnej życiowo.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez: 

Tworzenie osobom z niepełną sprawnością warunków decydowania w 
swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w 
formach wsparcia, z których korzystają. Udzielanie im wsparcia, aby sami 
mogli występować w swoim imieniu, m.in. poprzez doradztwo, szkolenie, 
asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie 
indywidualnych osób. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i 
dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, 
korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form 
życia społecznego. 
 
Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, 
m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, 
rewalidacji i wychowania, kultury fizycznej, sportu, m.in. w formie 
wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, 
europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, 
sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei 
aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i 
lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem 
niezbędnej opieki we wszystkich formach. 
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych skupiających dzieci i 
młodzież z różnych społeczności lokalnych z uwzględnieniem osób z 
niepełną sprawnością.
Inspirowanie i organizacja wystaw, pokazów, koncertów, zabaw mających 
na celu pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z 
niepełną sprawnością oraz kształtowanie poczucia 
współodpowiedzialności za warunki ich życia.
Promocję osób z niepełną sprawnością i działań na ich rzecz w mediach.
Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, wydawniczej i 
popularyzatorskiej oraz innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i 
zrozumienia osób z niepełną sprawnością. 

Organizowanie: spotkań, prelekcji na temat udzielania pomocy osobom z 
niepełną sprawnością, seminariów, warsztatów, konsultacji, konferencji, 
programów szkoleniowych, wyjazdów, staży. 

Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji 
pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób z 
niepełną sprawnością, osób należących do grup dyskryminowanych i 
wykluczonych społecznie oraz ich rodzin, a także dla asystentów osób z 
niepełną sprawnością, oraz wolontariuszy służących pomocą osobom z 
niepełną sprawnością, osobom należącym do grup dyskryminowanych i 
wykluczonych społecznie oraz ich rodzin.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia 
zawodowego w stosunku do nauczycieli, pracowników socjalnych, 
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prawników, terapeutów, studentów i uczniów oraz wolontariuszy i innych. 

Zachęcanie do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz 
tworzenie warunków dla ich działalności. Współpraca z innymi 
organizacjami prowadzącymi usługi wolontariackie.

Tworzenie warunków do powoływania grup ubezpieczeniowych dla 
członków Stowarzyszenia, pracowników, współpracowników i 
wolontariuszy. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe.

Stosowanie wszelkich prawem dozwolonych środków, jakie okażą się celo

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 r. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO było organem prowadzącym dla:
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie,
- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mały Książę w Tarnowie,
- Centrum Integracji Sensorycznej w Tarnowie,
- Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parkoszu.

Oprócz codziennej pracy specjalistycznej realizowanej w placówkach Stowarzyszenie odnotowało następujące ważne 
wydarzenia:

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Stowarzyszenie zachęcało do przekazania 1 proc. podatku na rehabilitację dzieci z niepełną 
sprawnością. Stowarzyszenie wykorzystało w kampanii spot społeczny (radiowy, telewizyjny, kinowy i w wersji dla mediów 
społecznościowych). W spocie wystąpili podopieczni Stowarzyszenia – dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mały 
Książę w Tarnowie i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. 

W styczniu 2021 r. uczniowie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mały Książę w Tarnowie otrzymali prezenty – zabawki i 
gry edukacyjne ufundowane i przygotowane przez Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. Był to finał akcji „Pomagam, bo chcę”, 
organizowanej przez brytyjską Polonię i telewizję Starnowa.tv. Akcja była możliwa dzięki współpracy Stowarzyszenia ICH LEPSZE 
JUTRO z przedstawicielami Polonii.

W styczniu 2021 r. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie wprowadziła do oferty bezpłatne 
konsultacje fizjoterapeutyczne w kierunku metody NDT-Bobath. Metoda stanowi neurorozwojową koncepcję rehabilitacji 
dzieci, młodzieży i dorosłych w fizjoterapii. Stworzona została przez Karela i Bertę Bobath – od ich nazwiska wywodzi się nazwa 
metody, stosowana jest na całym świecie. Bobath to ćwiczenia całego ciała, a nie wybranych kończyn.

5 lutego 2021 r. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mały Książę w Tarnowie odwiedzili przedstawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich w Podborzu. Działaczki Koła wykonały i przekazały Przedszkolu tablice sensoryczne, które mają służyć uczniom jako 
nieodzowna pomoc dydaktyczna w rozwijaniu zdolności manualnych i motorycznych. Dzięki nowym pomocą dzieci jeszcze 
lepiej będą poznawać świat.

8 marca 2021 r., w Dniu Kobiet Grupa Azoty podarowała kobietom z tarnowskich placówek Stowarzyszenia maseczki ochronne 
z życzeniami zdrowia. Maseczki trafiły do pań zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Mały Książę w Tarnowie 
i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

25 marca 2021 r. przedstawiciele uczniów Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mały Książę w Tarnowie udekorowali Stare 
Miasto pisankami. Kolorowe wielkanocne ozdoby pojawiły się na ulicy Wałowej, placu Sobieskiego, Rynku oraz skwerze ojca 
Kokocińskiego. W ramach akcji na tarnowskich drzewach zawieszono prawie pięć tysięcy malowanych i wyklejanych jajek, 
wśród nich aż 35 wykonanych w Przedszkolu Mały Książę. Pisankowy Desant to akcja, w której Przedszkole bierze udział od 
początku. 
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9 lipca 2021 r. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO otrzymało metalowe serce na nakrętki. Wykonali je bezpłatnie osadzeni w 
Zakładzie Karnym w Tarnowie. Materiały do wykonania serca ofiarowali zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem sponsorzy – Jan 
Kawa z firmy Tar Stal i Agnieszka Ryś z firmy KOLOR. Serce stanęło przed budynkiem Niepublicznego Przedszkola Specjalnego 
Mały Książę w Tarnowie przy ul. Jana Kochanowskiego 30. Jest dostępne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 
Symbolicznego przekazania serca – w obecności sponsorów – dokonał dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Maciej 
Możdżeń. Pierwsze nakrętki wrzucili uczniowie Przedszkola, którzy podziękowali również sponsorom.
Akcja zbierania nakrętek to coraz popularniejsza forma niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Jest też zachętą do 
podejmowania postaw ekologicznych. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO zbiera nakrętki, by pomagać swoim podopiecznym 
organizując dla nich bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne i edukacyjne. 

29 lipca 2021 r. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO znalazło się w prestiżowym gronie 19 organizacji pozarządowych z całej 
Polski, które od sierpnia 2021 r. do lutego 2022 r. realizowały zadanie z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 
Stowarzyszenie po raz kolejny wygrało ogólnopolski konkurs dotacyjny Fundacji PZU – „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z 
Fundacją PZU”. Zadanie pod nazwą LEPSZE JUTRO JUŻ DZIŚ realizowano w Parkoszu koło Pilzna na Podkarpaciu. Uczestnicy 
projektu wzięli udział w regularnych zajęciach terapeutycznych – indywidualnych i grupowych z zakresu terapii zajęciowej, 
fizjoterapii, integracji sensorycznej, arte i muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych. Odbyły się warsztaty dla rodziców 
uczestników, międzypokoleniowa integracyjna zabawa karnawałowa oraz plener malarski. Dzięki otrzymanym środkom 
Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO zrealizowało działania, które przyczyniły się do zwiększenia samodzielności i aktywności osób 
z niepełnosprawnością. Partnerem Stowarzyszenia w realizacji zadania były: Gmina Pilzno, Szkoła Podstawowa w Parkoszu oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej.
Celem konkursu Fundacji PZU było zwiększenie samodzielności, sprawności oraz aktywności społecznej osób z niepełną 
sprawnością, a także wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne formy opieki i aktywizacji w miejscowościach do 30 tysięcy 
mieszkańców.

27 sierpnia 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO – organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole Specjalne 
Mały Książę w Tarnowie – odbyły się po raz pierwszy egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. W skład komisji egzaminacyjnych weszli: eksperci Ministerstwa Edukacji i Nauki, wizytator Kuratorium Oświaty w 
Krakowie – delegatura w Tarnowie, przedstawiciel organu prowadzącego i dyrektor Przedszkola.

4 września 2021 r. sąsiadująca ze Stowarzyszeniem ICH LEPSZE JUTRO niemiecka firma Lenze obchodziła jubileusz 25 lat 
obecności w Tarnowie. Z tej okazji Stowarzyszenie otrzymało darowiznę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na 
doposażenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mały 
Książę w Tarnowie.

Przez cały październik 2021 r. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie oferowała darmowe konsultacje 
z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Przez cały miesiąc można się było spotkać na 
jednorazowych bezpłatnych konsultacjach specjalistycznych. Zatrudnieni w Poradni specjaliści odpowiadali na pytania rodziców 
zaniepokojonych o rozwój swoich dzieci. W czasie konsultacji można było poznać metody pracy Poradni, proces rekrutacji na 
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i obejrzeć gabinety.

Na przełomie października i listopada 2021 r. Niepubliczne Przedszkole Mały Książę w Tarnowie – podobnie jak tysiące placówek 
oświatowych w całym kraju – po raz kolejny wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. W ramach akcji Przedszkole 
podjęło kilka działań. Uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili Cmentarz Wojenny nr 200 Tarnów-Chyszów, gdzie na grobach 
żołnierzy wielu narodowości zapalili znicze. W czasie zajęć powstały też prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji dni 
zadusznych. „Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny 
wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Celem akcji jest 
zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są 
związani z historią regionu i lokalnej społeczności.
7 listopada 2021 r. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO zorganizowało VIII Koncert Zaduszkowy w Teatrze im. Ludwika Solskiego w 
Tarnowie. W czasie dwóch koncertów dobroczynnych wystąpili: Klaudia Kerstan, Klezmorim Trio, Bartek Szu & Te Fajne 
Dziewczyny, zespół MONK, Milena Łącka, Piotr Kita, Paweł Mazur, Stanisław Migała, Bartek Roju Rojek i Robert Wypasek. 
Koncert poprowadził dziennikarz muzyczny Krzysztof Borowiec.
10 listopada 2021 r. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mały Książę w Tarnowie znalazło się wśród 16 tysięcy placówek 
oświatowych w całym kraju, w których zorganizowano akcję „Szkoła do hymnu”. O godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele 
odśpiewali Hymn Państwowy dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

21 grudnia 2021 r. Grupa Azoty podpisała umowę ze Stowarzyszeniem ICH LEPSZE JUTRO, na mocy której do listopada 2022 r. 
będzie sponsorować dobroczynne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie. 

22 grudnia 2021 r. uczniowie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mały Książę w Tarnowie otrzymali prezenty przygotowane 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia przez Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. 
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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

5500

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mały Książę w Tarnowie i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie 
wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Razem na święta”. Rodzice podopiecznych i pracownicy placówek postanowili zostać 
„Osobistymi Onko-Mikołajami”.  Darczyńcy wybrali 4-letniego Igora i 10-letnią Amelię ze Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku. 
Dzieci zmagają się z chorobą nowotworową. Rodzice uczniów oraz pracownicy kupili Igorowi i Amelii prezenty. 

Z myślą o dzieciach niewidomych i słabowidzących Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO uruchomiło w 2021 r. gabinet 
tyflopedagogiczny. Mieści się on w Tarnowie przy ul. Jana Kochanowskiego 30. Dysponuje szeroką gamą polisensorycznych 
pomocy terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Znajdują się w nim gry usprawniające percepcję wzrokową, 
koordynację oko-ręka, specjalistyczne karty do terapii widzenia z serii „Ćwiczę oko”, „Kolorowe maski”, czyli folie percepcyjne 
pomagające dzieciom z problemami z przetwarzaniem wzrokowym, lupy i lampy UV, pomoce Montessori i pomoce sensoryczne. 
Stowarzyszenie kupiło jeden z najnowocześniejszych na polskim rynku programów interaktywnych usprawniających percepcję 
wzrokową z serii mTalent oparty o metodę Marianne Frostig. W oknach pojawiły się rolety w pełni zaciemniające pomieszczenie. 
Jedna ze ścian została pomalowana czarną farbą tablicową. Również meble są dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci 
niewidomych i słabowidzących. Stoliki i krzesła są z regulowaną wysokością, dysponują dodatkowym oświetleniem i stojakami 
na pomoce dydaktyczne. Stolik dla dzieci jest wyposażony w system świetlny. 

W 2021 r. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mały Książę w Tarnowie otrzymało od firmy Milin Toys alfabet Braille’a. W trosce 
o rozwój dzieci niewidomych, przedstawiciele firmy osobiście przekazali też zabawki edukacyjne, które pomogą rozwijać u dzieci 
motorykę małą, sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

W 2021 r. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO doposażyło swoje placówki m.in. w:
- system oznakowania komunikacyjnego dla dzieci z autyzmem,
- podłogę interaktywną,
- sprzęt do terapii metodą integracji sensorycznej,
- protezy mowy MÓWik i MÓWik Pro w tabletach.

W 2021 r. Stowarzyszenie korzystało z nieodpłatnej pomocy przy administrowaniu strony. Wolontariuszem w tym zakresie był 
Kamil Wójcik.

Stowarzyszenie prowadziło w 2021 r. dwie polisy ubezpieczenia grupowego dla swoich członków oraz pracowników placówek.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej 
w Tarnowie (Małopolska) i Parkoszu 
(Podkarpacie) dla dzieci i młodzieży z niepełną 
sprawnością, ich rodziców/opiekunów 
prawnych. Realizacja zajęć i konsultacji dla dzieci 
i rodziców - zajęcia logopedyczne, 
neurologopedyczne, psychologiczne, 
pedagogiczne, z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, logorytmiczne, sensoplastyczne, 
ruchowe, polisensoryczne, integracji 
sensorycznej, muzykoterapeutyczne, terapii 
zajęciowej. Uczestnikami zajęć były dzieci z 
różnorodną niepełnosprawnością, zaburzeniami 
emocjonalnymi, w wieku od 0 do 16 roku życia, 
bez względu na miejsce zamieszkania, kryterium 
dochodowe rodziny i poziom deficytów 
rozwojowych.
W bezpłatnych konsultacjach dla 
rodziców/opiekunów prawnych korzystali 
mieszkańcy subregionu tarnowskiego. W wyniku 
tak zwanych badań przesiewowych i konsultacji, 
dzieci wymagające pomocy skierowano do 
dalszej diagnostyki w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznych lub/oraz w placówkach 
prowadzonych przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE 
JUTRO.

85.59.B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Niepublicznego Specjalnego 
Przedszkola Mały Książę w Tarnowie. Placówka 
jest przeznaczona dla dzieci w wieku 2,5-9 lat, 
posiadających orzeczenie o kształceniu 
specjalnym. Odbiorcami bezpłatnych usług 
wychowania przedszkolnego były dzieci z 
autyzmem, autyzmem atypowym, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
upośledzeniem umysłowym, słabowidzące, 
niewidome, słabosłyszące.

Prowadzenie Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie z 
zespołem wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka. Odbiorcami bezpłatnych zajęć były 
dzieci w wieku 0-9 lat z terenu subregionu 
tarnowskiego, posiadające opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Prowadzenie Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Parkoszu. 
Odbiorcami bezpłatnych zajęć były dzieci w 
wieku od 0 do 16 lar z terenu Podkarpacia, 
posiadające orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.

86.60.Z 0,00 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Zapewnienie opieki terapeutycznej i 
świadczeń edukacyjnych dzieciom i 
młodzieży oraz rodzicom/opiekunom 
prawnym przez Niepubliczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. 
Wykonywanie diagnoz, w tym klinicznych, 
opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, 
prowadzenie terapii, zajęć edukacyjnych i 
wspomagających rozwój dzieci i młodzieży. 
Odpłatne dokonywanie klinicznej diagnozy 
autyzmu, wydawanie opinii, diagnozowanie 
logopedyczne, psychologiczne, 
pedagogiczne, dokonywanie ocen 
procesów rozwoju przetwarzania 
sensorycznego dzieci i młodzieży.
Prowadzenie szkoleń, warsztatów dla 
nauczycieli, specjalistów oraz 
rodziców/opiekunów prawnych 
podopiecznych.

85.59.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.01.Z

Reklama.
Działalność reklamowa - pozyskiwanie środków na działalność statutową poprzez współpracę 
z reklamodawcami i sponsorami wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE 
JUTRO. 
Ekspozycja nośników reklamowych na terenie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie 
ICH LEPSZE JUTRO, na stronie internetowej, w portalach społecznościowych. 
Doraźna współpraca z regionalnymi i lokalnymi podmiotami.
Współpraca z mediami.
Świadczenia reklamowe.
Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów.
Współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami kultury.
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26 333,11 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 429 963,03 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 895 758,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 397 715,03 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 299 109,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 32 146,10 zł

d) przychody finansowe 5 724,38 zł

e) pozostałe przychody 161 063,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 78 010,62 zł

2.4. Z innych źródeł 361 452,02 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 106 690,22 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

2 429 963,03 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

10 838,19 zł

35 026,33 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)

32 146,10 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 -74 992,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -16 412,37 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 936 646,56 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

2 472 707,57 zł 0,00 zł

315 521,87 zł 0,00 zł

15 810,64 zł

2 471,76 zł

11 464,76 zł

118 669,96 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 277,72 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)

50 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)

30,40 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

14 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)

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 210 676,21 zł

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

2 199 986,21 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 

10 690,00 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)  

3 555,54 zł

8 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 133 211,14 zł

2 046 321,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

86 890,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 77 465,07 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 239 746,18 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 960 240,03 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)

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO wypłacało 
wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w placówkach 
edukacyjno-terapeutycznych, dla których Stowarzyszenie 
jest organem prowadzącym. Pracownicy są zatrudnieni w: 
Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Mały Książę w 
Tarnowie, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Tarnowie z zespołem wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Parkoszu.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Diagnoza, terapia oraz 
rehabilitacja dzieci i 
młodzieży przewlekle 
chorych, 
niepełnosprawnych, w tym z 
niedorozwojem umysłowym 
– rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z zespołem 
Downa i 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Organizacja bezpłatnych zajęć 
specjalistycznych dla dzieci z 
zespołem Downa i 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Zapewnienie 
darmowej terapii 
logopedycznej, psychologicznej, 
terapii zajęciowej, fizjoterapii, 
w tym zajęć o charakterze 
terapii grupowej.

Gmina Miasta Tarnowa 10 000,00 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

11 530,00 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

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

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
Krzysztof Drwal, prezes Zarządu 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

1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie 1

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

2022-10-11
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