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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat M. BIAŁYSTOK

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Agnieszka Kowalewska - prezes
Wojciech Marek Depczyński - wiceprezes
Daniel Ambrożej - wiceprezes
Monika Kożuchowska – Dojlido - skarbnik
Anna Klimowicz - sekretarz
Ewa Kowalewska - członek
Ewa Ciesłowska - członek
Iwona Przybyszewska - członek
Wojciech Jakimiuk - członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Katarzyna Bek - przewodnicząca
Małgorzata Ostrowska - członek
Szumowski Andrzej - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. Celem Towarzystwa jest inicjowanie i prowadzenie różnych form 
pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach 
dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji 
materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i 
rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których  żyją osoby 
autystyczne.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy 
warunków życia osób autystycznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Działalność statutowa
1.Prowadzenie placówek
•Od września 1998 roku prowadzi Ośrodek Szkolno 
–Terapeutyczno -Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami 
Autyzmu mieszczący się ul. Pułaskiego 96 (od listopada 2001)- jest 
to działalność finansowo wydzielona. W ramach Ośrodka 
prowadzona jest Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi 
Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu oraz Gimnazjum 
Nr 10 .
•Od września 2011 prowadzi Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób 
z Autyzmem Białystok ul. Zaściańska 84. W dniu 30.08.2012 
decyzją Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ośrodek 
wraz z wyposażeniem został przekazany Fundacji „Oswoić świat”
2. Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z 
autyzmem oraz ich rodzin.  
W roku 2012 z usług Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego 
skorzystało około 150 rodzin. Realizowane były różne programy ( 4 
programy), głównie terapie indywidualne i grupowe dla dzieci i 
młodzieży z autyzmem oraz półkolonie. 
3.Prowadzenie szkoleń dla rodziców i wolontariuszy.
Przeprowadzono następujące szkolenia:
•Szkolenie dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
pt. „Zrozumieć autyzm”. Szkolenie odbyło się w dn. 5.09.2012 
uczestniczyło w nim 20 studentów.
•Szkolenie pt. „System PECS I Stopień”. Szkolenie odbyło się w 
dniach 1-2.09.2012 uczestniczyło w nim ok. 30 osób nauczyciele 
oraz rodzice
•„Autyzm – teoria i praktyka”.  W ramach tego programu 
zorganizowano dwa szkolenia:
1.„Terapeutyczne potrzeby osób autystycznych – systemowy model 
 terapii” 45-godzinne szkolenie dla rodziców, opiekunów, 
wolontariuszy oraz terapeutów. Szkolenia odbyły się : 27-
28.08.2012, 27.10.2012, 17.11.2012, 15.12.2012. Uczestniczyło w 
nich 20 osób. 
2.„Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” metodą C. 
Sutton 48-godzinne warsztaty dla rodziców. Szkolenia odbyły się 
pomiędzy 17.11.2012 a 5.12.2012 (8 spotkań). W szkoleniu wzięło 
udział 12 rodziców 7-rga dzieci.
•„Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem z 
wykorzystaniem metody stymulacji sensorycznej. Tworzenie 
indywidualnych programów stymulacyjnych”. Szkolenie odbyło się 
dwóch częściach w dniach: 23-24.11.2012, 7-8.12.2012 
uczestniczyło w nim 30 osób –profesjonalistów zajmujących terapią 
i nauczaniem osób z autyzmem oraz ich rodzin
4.Działania propagujące tematykę autyzmu. Współpraca z 
mediami.W trakcie  Światowego dnia autyzmu pod hasłem 
„Zaświeć na niebiesko dla autyzmu"2.04.2012 zorganizowaliśmy 
podświetlenie Ratusza Miejskiego na niebiesko. W trakcie 
Europejskiego Tygodnia Autyzmu (3 – 4.12.2012) odbyły się dni 
otwarte w OSTO przy ul. Pułaskiego 96.  W dniu 25.07.2012 
odbyliśmy spotkanie z Zarządem Głównym Krajowego Towarzystwa 
Autyzmu  z Panią Teresą Hernik Dyrektor Biura Pełnomocnika 
Rządu Ds. Os. Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i 
Polityki SpołecznejW dniu 16 grudnia zorganizowaliśmy koncert 
charytatywny w Klubie Rozrywki Krąg ul Wierzbowa 6 w czasie 
którego wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje o 
autyzmie i metodach terapii  Odbywały się spotkania ze studentami, 
uczniami szkół oraz nauczycielami , Radnymi  Miasta Białystok na 
których uczestniczyli dziennikarze z prasy, radia i telewizji.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1.Prowadzenie placówek
•Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami 
Autyzmu 
Placówka jest działalnością finansowo wyodrębnioną. W roku 2012 na jej konto 
wpłynęła dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości 
1384288,00 zł. Środki te nie znajdują swego odbicia w dokumentacji finansowej 
Stowarzyszenia, które jest organem prowadzącym. Do placówki uczęszczało 27 
dzieci i młodzieży. Ośrodek oprócz swojej podstawowej działalności realizował 
dwa  programy: 
- „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na rok 2012 ”współfinansowany z 
Miastem Białystok
-„Most ku Samodzielności” -  prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
współfinansowany z PFRON. Ośrodek realizował zadanie 1 tego programu.
•Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem. 
 Dnia 01.09.2011 rozpoczęły się zajęcia w tej placówce. Skorzystały z nich 4 
osoby. Ośrodek oprócz swojej podstawowej działalności zrealizował program: 
„Razem oswajamy świat” współfinansowany z Miastem Białystok. W dniu 30 
sierpnia 2012 na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia placówka została 
przekazana Fundacji „Oswoić Świat”.
2. Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z autyzmem 
oraz ich rodzin.
W ramach działalności Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego realizowano 
następujące programy:
 Programy współfinansowane przez Miastem Białystok
.„Razem do celu”.
•„ Doganiamy rówieśników ”.
•„W drodze ku dorosłości II” – półkolonie terapeutyczne, usamodzielniające 
młodzież ze spectrum autyzmu.
•„Autyzm – teoria i praktyka- szkolenia dla kadry i rodziców”.
Program współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
•„Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych oraz opiekunów i kadry bezpośrednio zaangażowanych w 
proces rehabilitacji”.
Program współfinansowany przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
•„Most ku samodzielności”.
3.Prowadzenie szkoleń dla rodziców i wolontariuszy.
Szkolenia były prowadzone w ramach ww. programów.
4. Działania propagujące tematykę autyzmu. Współpraca z mediami
Wszystkie programy realizowane przez KTA O/Białystok w 2012 roku zakończyły 
się złożeniem szczegółowych sprawozdań  merytorycznych i finansowych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

200

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1.Prowadzenie placówek
2. Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób 
z autyzmem oraz ich rodzin.
3. Prowadzenie szkoleń dla rodziców i wolontariuszy.
4. Działania propagujące tematykę autyzmu. Współpraca z 
mediami

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.F

85.59.B

94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla 
Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu

Białystok 27

2 Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem Białystok 4

3 Specjalistyczna Poradnia dla Osób z Autyzmem Białystok 56
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób z autyzmem, 
terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe.
 20.08.2011 zarejestrowaliśmy Specjalistyczną Poradnię dla Osób 
z Autyzmem w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej 84. Poradnia 
rozpoczęła działalność 02.01.2012roku. Poradnia zakończyła 
swoją działalność w dn. 30.08.2012 na mocy decyzji Walnego 
Zgromadzenia.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

86.90.F
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6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

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) 684 905,78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 603 234,32 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 70 009,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 2 887,98 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 61 733,84 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 386 821,48 zł

0,00 zł

153 346,48 zł

233 475,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 225 152,84 zł

8 740,00 zł

208 587,84 zł

725,00 zł

7 100,00 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) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych
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0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej -39 079,43 zł

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

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 61 733,84 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na rok 2012 ” 61 733,84 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 696 488,53 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

455 354,60 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

109 088,43 zł

76 512,76 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

55 532,74 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

7,0 osób

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)

4,0 etatów

31,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

149,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 44 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

0,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 278 090,46 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

147 220,15 zł

142 821,32 zł

nagrody

premie

0,00 zł

4 398,84 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 130 870,31 zł

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

165 344,61 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 165 344,61 zł

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

107 569,85 zł

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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1 589,45 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

4 209,33 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Razem do celu” 5 000,00 zł
2 „Doganiamy rówieśników” 107 000,00 zł
3 „W drodze ku dorosłości II” 2 000,00 zł

4 „Autyzm teoria i praktyka-szkolenia dla kadry i rodziców” 11 525,00 zł
5 „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na rok 2012” 60 000,00 zł
6 „Razem oswajamy świat” 48 000,00 zł
7 Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków rodzin osób niepełnosprawnych 
oraz opiekunów i kadry bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji: 
Szkolenie: „wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację 
sensomotoryczną. Tworzenie 

7 200,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Most ku samodzielności” 140 996,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Monika Kożuchowska - Dojlido Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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