
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica PUŁASKIEGO Nr domu 96 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-338 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 857194891

Nr faksu E-mail kta@kta.bialystok.pl Strona www kta.bialystok.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05053018200000 6. Numer KRS 0000039753

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

Agnieszka Kowalewska Prezes TAK

Wojciech Marek 
Depczyński

Wiceprezes TAK

Daniel Ambrożej Wiceprezes TAK

Monika 
Kożuchowska–Dojlido

Skarbnik TAK

Anna Klimowicz Sekretarz TAK

Ewa Kowalewska Członek Zarządu TAK

Ewa Ciesłowska Członek Zarządu TAK

Wojciech Jakimiuk Członek Zarządu TAK

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i 
ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków 
socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi 
normatywnych.

2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie 
samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem.

3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków 
życia osób z autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalność statutowa
1. Prowadzenie placówek
a)Od września 1998 r. prowadzi Ośrodek Szkolno –Terapeutyczno – 
Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu mieszczący się 
w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96 (od listopada 2001 r.) – jest 
to działalność finansowo wydzielona. W ramach Ośrodka prowadzone są: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 10, Gimnazjum Nr 10, 
dysponujące łącznie 30 miejscami.
b)W 2014 r. Stowarzyszenie jako organ prowadzący Ośrodka zorganizował 
dwa posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego 
nauczycieli. Do egzaminu na nauczyciela mianowanego przystąpiło łącznie 
4 pracowników placówki.
2.Prowadzenie Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla osób z 
autyzmem oraz ich rodzin. W roku 2014 około 200 rodzin skorzystało z 
następujących usług Punktu: 
a)w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: 
zajęcia grupowe dla dzieci młodszych
4 grupy x 36 spotkań x 1 godzina x 2 terapeutów w zajęciach łącznie 
uczestniczy 29 osób, Trening Umiejętności Społecznych
4 grupy x 36 spotkań x 2 godziny x 2 terapeutów w zajęciach łącznie 
uczestniczy 30 osób,terapie indywidualne: pedagogiczne, psychologiczne, 
logopedyczne i sensoryczne (łącznie 1760 godzin), grupowe zajęcia 
sportowe, półkolonie terapeutyczne „Odważnie przez życie II” – 
wypoczynek zimowy i letni (20 osób), 
b)w ramach działalności gospodarczej: zdiagnozowano 36 osób (152,5 
godz.), indywidualna terapia sensoryczna – 12 godz. indywidualna terapia 
pedagogiczna – 4 godz.
3.Prowadzenie szkoleń dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i 
wolontariuszy:
a)Spotkania rodziców osób z autyzmem z uczniami szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, w tym m.in. zajęcia pt. „Bliżej autyzmu – dzień z życia 
rodziny”. 
b)Spotkania edukacyjne terapeutów z uczniami szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, w tym m.in. zajęcia pt.: „Poznaj Marię”.  
c)Szkolenia dla rodziców i profesjonalistów "Osoba z autyzmem w 
środowisku społecznym" (łącznie 129 godz.), w tym: szkolenie "Droga ku 
dorosłości” – 52 godz. , Warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców – 60 
godz., szkolenie "Seksualność osób niepełnosprawnych" – 17 godz. 
d)Szkolenia dla uczniów szkół średnich, studentów Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studentów medycyny 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
e)Szkolenia dla nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się terapią osób 
z autyzmem 
f)Warsztaty dla rodziców oraz dla nauczycieli i specjalistów pn. 
„Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi” 
prowadzone przez prof. Marion Hersh

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

Katarzyna Bek Przewodnicząca TAK

Małgorzata Ostrowska Członek TAK

Andrzej Szumowski Członek TAK
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4.Działania propagujące tematykę autyzmu:
a)„Zaświeć na niebiesko dla autyzmu” – oświetlenie Ratusza Miejskiego w 
Białymstoku z eventem na Rynku Kościuszki – 2 kwietnia 2014
b)Tydzień osób z niepełnosprawnością – Dni otwartych serc oczu i dłoni 
oraz Marsz godności osób niepełnosprawnych – 5-10 maja 2014
c)Targi ekonomii społecznej organizowane przez Federację Organizacji 
Pozarządowych Miasta Białystok, plac przed Teatrem Węgierki 
w Białymstoku – 18 maja 2014
d)Sympozjum naukowe pt. "Mam prawo do... Karta Praw Osób z 
Autyzmem" – 1 kwietnia 2014, liczba uczestników: 262 osoby 
(profesjonaliści, rodzice, lekarze, lokalne władze itp.)
e)Współpraca z mediami, w tym m.in.: Polskie Radio Białystok: program 
„Szlachetne zdrowie” W. Filipowicza, program „Bez barier” A. Pietruczuk, 
TVP O/Białystok: program „Gość dnia”, program „Recepta na zdrowie”, TV 
Białystok: relacje z wydarzeń w programie „Jasna stronie miasta”, artykuły 
w prasie lokalnej., Współpraca z administracją publiczną: , spotkania 
informacyjne i intencyjne z przedstawicielami Sejmu, Rządu oraz władz 
samorządowych (Województwa Podlaskiego i Miasta Białegostoku), prace 
w ramach Parlamentarnej grupy ds. Autyzmu, konsultowanie projektów 
dokumentów strategicznych i aktów prawnych przygotowywanych przez 
organy administracji publicznej, prace w powołanym przez Prezydenta 
Białegostoku Miejskim Zespole Koordynujący Realizację Miejskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prace w Komisjach oceniających 
oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań ze środków 
publicznych, powołanych przez: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Miasta 
Białegostoku, Podlaskie Kuratorium Oświaty.
Kampania pozyskania 1% podatku pn. „Autyzm częściej niż myślisz”. 
Spotkania integracyjne dla podopiecznych i członków Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Prowadzenie placówek. 
Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z 
Cechami Autyzmu (dalej OSTO). Placówka jest działalnością finansowo wyodrębnioną. Placówka 
dysponuje 30 miejscami dla podopiecznych.
W 2014 r. na działalność Ośrodka pozyskano następujące środki:
a) subwencja oświatowa w wysokości 1.602.480,00 zł (środki te nie są uwzględnione w dokumentacji 
finansowej Stowarzyszenia),
b) wkład własny Stowarzyszenia (z darowizn członków) – 143.320,00 zł,
c) dotacja z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 59.063,00 zł w ramach projektu „Rehabilitacja 
dzieci i młodzieży z autyzmem na 2014 r.”, 
d) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 
176.795,99 zł w ramach programu „Most ku Samodzielności” Zadanie I na prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w placówce.
2. Prowadzenie Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla osób z autyzmem oraz ich rodzin. W 
ramach działalności Punktu w 2014 r. realizowano następujące programy i projekty:
a) Półkolonie terapeutyczne „Odważnie przez życie II” wypoczynek zimowy – Ferie 2014
 koszt całkowity projektu: 4.000,00 zł, w tym: dotacja z Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku – 2.000,00 zł, wkład własny – 2.000,00 zł. 
 termin realizacji: 24 – 31 stycznia 2014
 liczba uczestników: 8 osób; 
 koordynator: Agnieszka Bułynko.

b) Program „Przez ruch do integracji” – zajęcia sportowe na siłowni. 
 koszt całkowity projektu: 1.730,00 zł, w tym: dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 1.000,00 zł, 
wkład własny – 730,00 zł,
 termin realizacji: 2.01.– 30.06.2014. 
 liczba uczestników: 4 osoby, 
 koordynator Dawid Krajewski. 
c) Półkolonie terapeutyczne „Odważnie przez życie II” wypoczynek letni – wakacje 2014
 koszt całkowity projektu: 5.360,00 zł, w tym: dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 2.000,00 zł, 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

500

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

wkład własny – 3.360,00 zł,
 termin realizacji: 28.06 – 31.08.2014,
 liczba uczestników: 12 osób,
 koordynator Marta Busko.
d) Program: Integracyjny Dzień Rodziny pn.: „Rodzina z tradycją”, 
 koszt całkowity projektu: 8.148,06 zł, w tym: dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego (ROPS) – 

3.100,00 zł, wkład firmy Siemens – 4.948,06 zł, wkład własny – 100,00 zł,
 termin realizacji: 14 czerwca 2014. 
 Liczba uczestników: 160 osób w tym 7 wolontariuszy firmy SIEMENS

e) Projekt „Most ku samodzielności” – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych 
osób niepełnosprawnych, Zadanie II, transza 2014/2015
 koszt całkowity 181.800,00 zł, 
 terapia indywidualna (pedagogiczna, psychologiczna, sensoryczna 

i logopedyczna) – 1760 godz., ilość beneficjentów: 125 os.
 zajęcia grupowe dla dzieci młodszych (4 grupy x 36 spotkań x 1 godzina 

x 2 terapeutów w zajęciach), ilość beneficjentów: 29 os.
 Trening Umiejętności Społecznych (4 grupy x 36 spotkań x 2 godziny 

x 2 terapeutów w zajęciach), ilość beneficjentów: 30 os.
3. Prowadzenie szkoleń dla rodziców i wolontariuszy.
a) Program "Osoba z autyzmem w środowisku społecznym" szkolenia dla rodziców i profesjonalistów 
 koszt całkowity projektu: 15.700,00 zł, w tym: dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 15.700,00
 zł, wkład własny – 0,00 zł,
 termin realizacji: 02.05. – 30.11.2014,
 łączna liczba godzin: 129, w tym: 52 godz. – szkolenie "Droga ku dorosłości", 60 godz. – warsztaty 

psycho-edukacyjne dla rodziców, 17 godz. – szkolenie "Seksualność osób niepełnosprawnych"
b) Warsztaty dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli i specjalistów „Komunikacja pomiędzy osobami 
autystycznymi a neurotypowymi” prowadzone przez prof. Marion Hersh Termin realizacji: 03.04.2014 r. 
Koszt całkowity: 4.260,00 zł (środki własne).
4. Działania propagujące tematykę autyzmu. 
Program: Sympozjum naukowe pt. "Mam prawo do... Karta Praw Osób z Autyzmem" 
 koszt całkowity projektu: 17.177,94 zł, w tym: dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego (Urząd 
Marszałkowski) – 8.000,00 zł, wkład własny – 9.177,94 zł.
 Termin realizacji: 01.01.2014. 
 Liczba uczestników 262 osoby (profesjonaliści, rodzice, lekarze, lokalne władze itp.)
Wszystkie programy realizowane przez KTA Oddział w Białymstoku w 2014 roku zakończyły się 
złożeniem szczegółowych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie placówek
Stowarzyszenie prowadzi 
Ośrodek Szkolno – 
Terapeutyczno – 
Opiekuńczy dla Dzieci i 
Młodzieży z Cechami 
Autyzmu. Placówka jest 
działalnością finansowo 
wyodrębnioną. W ramach 
Ośrodka prowadzone są: 
Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami 
Przedszkolnymi Nr 10 oraz 
Gimnazjum Nr 10, 
dysponujące łącznie 30 
miejscami.
W 2014 r. na działalność 
Ośrodka pozyskano 
następujące środki:
a) subwencja oświatowa w 
wysokości 1.602.480,00 zł 
(środki te nie są 
uwzględnione w 
dokumentacji finansowej 
Stowarzyszenia),
b) wkład własny 
Stowarzyszenia (z 
darowizn członków) – 
143.320,00 zł,
c) dotacja z budżetu 
Miasta Białegostoku w 
wysokości 59.063,00 zł w 
ramach projektu 
„Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z autyzmem na 
2014 r.”, 
d) dotacja ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 
wysokości 176.795,99 zł w 
ramach programu „Most 
ku Samodzielności” 
Zadanie I na prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
placówce.
W 2014 r. Stowarzyszenie 
jako organ prowadzący 
Ośrodka zorganizował dwa 
posiedzenia Komisji 
Egzaminacyjnej w sprawie 
awansu zawodowego 
nauczycieli. Do egzaminu 
na nauczyciela 
mianowanego przystąpiło 
łącznie 4 pracowników 
placówki.

86.90.F

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Punktu 
Diagnostyczno-
Konsultacyjnego dla osób 
z autyzmem oraz ich 
rodzin.
W roku 2014 około 200 
rodzin skorzystało z 
następujących usług 
Punktu: 
a) w ramach projektów 
dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych:
 zajęcia grupowe dla 
dzieci młodszych
 Trening Umiejętności 
Społecznych
 terapie indywidualne: 

pedagogiczne, 
psychologiczne, 
logopedyczne i 
sensoryczne,
 grupowe zajęcia 

sportowe, 
 półkolonie 

terapeutyczne „Odważnie 
przez życie II” – 
wypoczynek zimowy i 
letni,
 Integracyjny Dzień 

Rodziny pn.: „Rodzina z 
tradycją”,

85.59.B
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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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie szkoleń dla 
rodziców, nauczycieli, 
terapeutów i 
wolontariuszy:
a) Spotkania rodziców 
osób z autyzmem z 
uczniami szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych, w tym 
m.in. zajęcia pt. „Bliżej 
autyzmu – dzień z życia 
rodziny”. 
b) Spotkania edukacyjne 
terapeutów z uczniami 
szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, w tym 
m.in. zajęcia pt.: „Poznaj 
Marię”.  
c) Szkolenia dla rodziców i 
profesjonalistów "Osoba z 
autyzmem w środowisku 
społecznym", w tym: 
szkolenie "Droga ku 
dorosłości”, Warsztaty 
psycho-edukacyjne dla 
rodziców, szkolenie 
"Seksualność osób 
niepełnosprawnych",
d) Szkolenia dla uczniów 
szkół średnich, studentów 
Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii Uniwersytetu 
w Białymstoku, studentów 
medycyny Uniwersytetu 
Medycznego w 
Białymstoku.
e) Szkolenia dla 
nauczycieli i 
profesjonalistów 
zajmujących się terapią 
osób z autyzmem 
f) Warsztaty dla rodziców 
oraz dla nauczycieli i 
specjalistów pn. 
„Komunikacja pomiędzy 
osobami autystycznymi a 
neurotypowymi” 
prowadzone przez prof. 
Marion Hersh

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 735 250,33 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 242 796,78 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 45 435,00 zł

d) Przychody finansowe 744,75 zł

e) Pozostałe przychody 446 273,80 zł

0,00 zł

272 710,00 zł

173 563,80 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 206 686,40 zł

10 270,00 zł

183 586,40 zł

12 830,00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane.Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych dla osób z autyzmem oraz ich 
rodzin w ramach Punktu Diagnostyczno-
Konsultacyjnego
W 2014 r. przeprowadzono indywidualne zajęcia 
z zakresu terapii pedagogicznej w wymiarze 4 
godzin.Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 
osób z autyzmem oraz ich rodzin w ramach 
Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego
W 2014 r. przeprowadzono indywidualne zajęcia 
z zakresu terapii sensoryczna w wymiarze 12 
godzin. Prowadzenie szkoleń.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36 109,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 446 273,80 zł
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 46 180,63 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -302 660,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 36 409,50 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 639 222,33 zł 36 109,50 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

545 456,94 zł 36 109,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

18 841,92 zł

0,00 zł

74 580,47 zł

343,00 zł 0,00 zł

1 „Most ku Samodzielności”. 2014/2015„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na 2014 r.” 22 141,56 zł

2 Półkolonie terapeutyczne "Odważnie przez życie II" wypoczynek zimowy – ferie zimowe 
2014Półkolonie terapeutyczne "Odważnie przez życie II" wypoczynek letni – wakacje 2014

5 360,00 zł

3 "Przez ruch do integracji" 730,00 zł

4 "Odważnie przez życie II" wypoczynek letni – wakacje 2014 3 360,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 26 593,08 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1,0 etatów

47,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 26 593,08 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.1. Organizacja posiada członków

127,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 246 413,09 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

23 395,89 zł

22 595,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

800,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 223 017,20 zł

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

249 260,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 249 260,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

18 841,92 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

427,80 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 „Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z autyzmem na 
2014 r.”

Realizacja całościowych 
programów terapeutyczno 
edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z autyzmem. 
organizacja szkoleń dla 
rodziców dzieci z autyzmem.

Prezydent Miasta Białegostoku 59 063,00 zł

2 "Odważnie przez życie II" 
wypoczynek zimowy.

Półkolonie terapeutyczne - 
wypoczynek zimowy - ferie 
zimowe 2014

Prezydent Miasta Białegostoku 2 000,00 zł

3 "Przez ruch do integracji" Zajęcia sportowe na siłowni. Prezydent Miasta Białegostoku 1 000,00 zł

4 "Odważnie przez życie II" 
wypoczynek letni

Półkolonie terapeutyczne, 
wypoczynek letni – wakacje 
2014

Prezydent Miasta Białegostoku 2 000,00 zł

5 Integracyjny Dzień Rodziny 
pt.: "Rodzina z tradycją"

Wspólny wypoczynek osób z 
autyzmem i ich rodzin oraz 
rodzin firmy Siemens połączony 
z integracją wzajemnym 
poznaniem i terapią.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej (Zarząd Województwa)

3 100,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 680,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

6 "Osoba z autyzmem w 
środowisku społecznym"

Szkolenia dla rodziców i 
profesjonalistów.

Prezydent Miasta Białegostoku 15 700,00 zł

7 Sympozjum naukowe pt. 
"Mam prawo do... Karta 
Praw Osób z Autyzmem"

Organizacja sympozjum 
naukowego

Zarząd Województwa Podlaskiego 8 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Podlaskie Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku

1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku 1

3 Podlaski Urząd Wojewódzki 
w Białymstoku

1

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

1 Most ku samodzielności Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek, prowadzenie 
grupowych i indywidualnych 
zajęć terapeutycznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

257 116,12 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Kowalewska 
Monika Kożuchowska - Dojlido Data wypełnienia sprawozdania

Druk: NIW-CRSO 15


