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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOSZALIN

Powiat KOSZALIN

Ulica UL. MORSKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-237 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 606476508

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-12-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 33137337700000 6. Numer KRS 0000145961

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

MAŁGORZATA 
ŁUCZKIEWICZ

PREZES TAK

ARTUR KORDYLAS WICEPREZES TAK

JARSOŁAW CHOŁUJ WICEPREZES TAK

SYLWIA PLICHTA KOTERWA SKARBNIK TAK

ANNA CHOŁUJ 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

LIDIA LIS PRZEWODNICZĄCA TAK

MAŁGORZATA PAJERSKA CZŁONEK TAK

AGNIESZKA ŚWIDERSKA CZŁONEK TAK

KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Stowarzyszenie może inicjować lub udzielać pomocy w różnych formach 
dla osób autystycznych, z cechami autyzmu i ze sprzężoną 
niepełnosprawnością oraz dla ich rodzin,                             w sprawach 
dotyczących  poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji 
materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi  zdrowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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- aktywizowanie i integracja społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i 
rozwijanie ruchu samopomocowy rodzin, w których żyją osoby 
autystycznych, z cechami autyzmu i ze sprzężoną niepełnosprawnością;
- wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków 
życia osób autystycznych,  z cechami autyzmu i ze sprzężoną 
niepełnosprawnością;
- podejmowanie działań w kierunku jak najwszechstronniejszej 
rehabilitacji i leczenia osób autystycznych, z cechami autyzmu i ze 
sprzężoną niepełnosprawnością, rozumianych jako proces osiągania 
optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to,  by 
zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem;
- podejmowanie działań w kierunku likwidacji barier psychologiczno- 
społecznych poprzez uświadamianie pełnoprawnej społeczności 
problematyki dotyczącej osób z autyzmem i kształtowanie partnerskich 
postaw między tymi grupami;
- podejmowanie działań w kierunku artykułowania i reprezentowania 
interesów osób cierpiących na autyzm w kraju, w szczególności poprzez 
współpracę z Fundacją „Synapsis” i Krajowym Towarzystwem Autyzmu 
oraz na arenie międzynarodowej i poszczególnymi organizacjami innych 
krajów;
- podejmowanie działań w kierunku udzielania pomocy interwencyjnej w 
załatwianiu indywidualnych spraw osób autystycznych, z cechami 
autyzmu i ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów 
obowiązujących przepisów prawa poprzez:
- współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz ich 
wyspecjalizowanymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
placówkami naukowymi i służb zdrowia, organizacjami politycznymi i 
społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
- korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w 
celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób 
autystycznych, z cechami autyzmu i ze sprzężoną niepełnosprawnością, 
przez członków Stowarzyszenia oraz szerszego nawiązywania kontaktu ze 
społeczeństwem ludzi zdrowych.,
- gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami 
finansowymi, pochodzącymi ze źródeł  określonych dalej w statucie,
- podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i 
prowadzenie działalności społecznej na rzecz osób autystycznych, z 
cechami autyzmu i ze sprzężoną niepełnosprawnością,             a w 
szczególności dzieci będących inwalidami od urodzenia poprzez:
- organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze 
opiekuńczo-rehabilitacyjnym zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych 
autystycznych, z cechami autyzmu i ze sprzężoną niepełnosprawnością,
- organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, 
instruktażowych i wczasów rodzinnych  dla dzieci i dorosłych, 
- tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych, grupujących osoby 
autystyczne, z cechami autyzmu i ze sprzężoną niepełnosprawnością,
- prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej, wspólnie z 
placówkami służby zdrowia                      i oświaty,
- tworzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych 
dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych,
- udzielanie indywidualnych i zbiorowych zapomóg finansowych w miarę 
możliwości i dostępnych środków, w formie refundacji kosztów pobytu na 
turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w 
szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia,
- organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, 
narad, konferencji                             i seminariów w celu wymiany 
doświadczeń oraz kształcenie działaczy społecznych Stowarzyszenia – po 
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,
organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych.
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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

207

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie może realizować swoje działania z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez realizacje 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego. Jesteśmy Stowarzyszeniem 
skupiającym dzieci, młodzież, osoby dorosłe z Autyzmem, Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich 
rodziny. Jesteśmy grupą ludzi otwartych, kierujących się chęcią bezpłatnej pomocy, uczciwością 
i solidarnością w niepełnosprawności i pokonywaniu barier społecznych. Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy 
możliwość działania innym. Naszym celem jest rozwój  i propagowanie wiedzy o chorobie jaką jest Autyzm zarówno w 
środowisku lokalnym jak i na zewnątrz. Wspieramy dzieci, młodzież, osoby dorosłe z Autyzmem oraz ich rodziny  w działaniach 
mającymi jak największy dostęp do rehabilitacji ,kultury oraz uzyskania jak największej zaradności życiowej. 
Aktywizujemy i integrujemy osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny .
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań:
1/ Promocja wiedzy o Autyźmie i wynikających z niego problemach
2/ Prowadzenie warsztatów, terapii oraz spotkań integrujących podopiecznych i ich rodziny ze społecznością lokalną
3/ Wspieranie dążenia osób z autyzmem do jak najlepszego funkcjonowania w życiu codziennym ,
4/ Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących rodziców/opiekunów do radzenia z problemami związanymi z 
chorobą ich dzieci,
5 /Organizowanie spotkań  i uroczystości dla  podopiecznych i ich rodzin w formie wspólnych wyjazdów i imprez 
okolicznościowych.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

1/ a) współdziałanie z władzami państwowymi i 
samorządowymi oraz ich wyspecjalizowanymi 
instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
placówkami naukowymi i służb zdrowia, 
organizacjami politycznymi i społecznymi, 
zakładami pracy, szkolnictwem itp.
2/b) korzystanie ze środków masowego przekazu 
(prasa, radio, telewizja) w celu rozpropagowania 
społecznej działalności na rzecz osób 
autystycznych z cechami autyzmu, i jego 
spektrum zaburzeniami sprzężonymi, 
upośledzeniem umysłowym  oraz chorobą 
psychiczną, przez członków Stowarzyszenia oraz 
szerszego nawiązywania kontaktu ze 
społeczeństwem ludzi zdrowych.,
3/c) gromadzenie i właściwe dysponowanie 
posiadanymi zasobami finansowymi, 
pochodzącymi ze źródeł  określonych dalej w 
statucie
4/d) podejmowanie czynów społecznych, 
inspirowanie, organizowanie i prowadzenie 
działalności portowej i społecznej na rzecz osób 
autystycznych, z cechami autyzmu, i jego 
spektrum zaburzeniami sprzężonymi, 
upośledzeniem umysłowym  oraz chorobą 
psychiczną, a w szczególności dzieci będących 
inwalidami od urodzenia d) poprzez:
i. budowę, organizowanie i prowadzenie 
placówek oraz ośrodków o charakterze 
opiekuńczo-rehabilitacyjnym, placówek 
przedszkolnych, szkolnych zarówno dla dzieci, 
młodzieży jak i osób dorosłych autystycznych, z 
cechami autyzmu, ze sprzężoną 
niepełnosprawnością i jego spektrum 
zaburzeniami sprzężonymi oraz chorobą 
psychiczną.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

a) współdziałanie z władzami państwowymi 
i samorządowymi oraz ich 
wyspecjalizowanymi instytucjami, 
organizacjami pozarządowymi, placówkami 
naukowymi i służb zdrowia, organizacjami 
politycznymi i społecznymi, zakładami 
pracy, szkolnictwem itp.
b) korzystanie ze środków masowego 
przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu 
rozpropagowania społecznej działalności na 
rzecz osób autystycznych z cechami 
autyzmu, i jego spektrum zaburzeniami 
sprzężonymi, upośledzeniem umysłowym  
oraz chorobą psychiczną, przez członków 
Stowarzyszenia oraz szerszego 
nawiązywania kontaktu ze społeczeństwem 
ludzi zdrowych.,
c) gromadzenie i właściwe dysponowanie 
posiadanymi zasobami finansowymi, 
pochodzącymi ze źródeł  określonych dalej 
w statucie,
d) podejmowanie czynów społecznych, 
inspirowanie, organizowanie i prowadzenie 
działalności portowej i społecznej na rzecz 
osób autystycznych, z cechami autyzmu, i 
jego spektrum zaburzeniami sprzężonymi, 
upośledzeniem umysłowym  oraz chorobą 
psychiczną, a w szczególności dzieci 
będących inwalidami od urodzenia poprzez:
i. budowę, organizowanie i prowadzenie 
placówek oraz ośrodków o charakterze 
opiekuńczo-rehabilitacyjnym, placówek 
przedszkolnych, szkolnych zarówno dla 
dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych 
autystycznych, z cechami autyzmu, ze 
sprzężoną niepełnosprawnością i jego 
spektrum zaburzeniami sprzężonymi oraz 
chorobą psychiczną,

86.22 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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 464 047,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 453 419,63 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 628,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 148,42 zł

2.4. Z innych źródeł 449 899,21 zł

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

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

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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:

1 170,00 zł

1 620,00 zł

11 358,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 7



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32 625,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 443 764,41 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

420 794,06 zł 0,00 zł

10 628,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 789,10 zł

5 553,25 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

453 419,63 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)

7 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)

4,50 etatów

16 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)

14 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

14 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 210 138,95 zł

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

210 138,95 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)

1 127,74 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)  

0,00 zł

1 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) 

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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

103 744,27 zł

103 744,27 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 106 394,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 210 138,95 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

3 743,93 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE DLA 
OSÓB Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

164 211,64 zł

2 KONTRAKT Z NFZ W 
RAMACH ŚWIADCZEŃ W 
RODZAJU PSYCHITRIA

ŚWIADCZENIA DLA DZIECI, 
MŁODZIEZY I OSÓB DOROSŁYCH 
Z AUTYZMEM

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 231 572,46 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

0,00 zł

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

1 PROGRAM SPOŁECZNIK CYKL SPOTKAŃ NA TEMAT 
AUTYZMU

KRAJOWA AGENCJA ROZWOJU 
REGIONALNEGO

9 031,54 zł

2 SPŁYW KAJAKOWY INTEGRACJA OSÓB Z 
AUTYZMEM I ŚRODOWISKA 
LUDZI ZDROWYCH

KRAJOWA AGENCJA ROZWOJU 
REGIONALNEGO

3 000,00 zł

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

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

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

MAŁGORZATA ŁUCZKIEWICZ
ARTUR KORDYLAS
JAROSŁAW CHOŁUJ

SYLWIA PLICHTA KOTERWA
ANNA CHOŁUJ

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

2019-07-13
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