
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

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

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

Karolina Bajer Prezes Zarządu TAK

Marcin Kruhlej Wiceprezes Zarządu TAK

Monika Hurcewicz Wiceprezes Zarządu TAK

Wojciech Artur Jakimiuk Skarbnik TAK

Anna Klimowicz Sekretarz TAK

Nina Zawadzka Członek Zarządu TAK

Paulina Zamana -
Grzybowska

Członek 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 Danowska Przewodnicząca TAK

Ignacy Gromek Członek TAK

Agnieszka Kowalewska Członek 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 
zdrowych.
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 i członków ich rodzin.
4. Tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i 
edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem. 
5. Organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i 
zdrowia psychicznego.
6.Krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich 
przestrzeganiem.
7.Wspóldziałanie w usprawnianiu leczenia ,edukacji, rehabilitacji i opieki 
nad osobami z autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Towarzystwo może realizować swoje cele  z zachowaniem wymogów 
obowiązujących przepisów prawa przez:
1. Współdziałanie z władzami państwami i samorządowymi, instytucjami 
społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
2. Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania 
społecznej działalności na rzecz osób z autyzmem i członków ich rodzin 
przez  członków Towarzystwa oraz szerszego nawiązania kontaktu ze 
społeczeństwem ludzi zdrowych.
3. Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami finansowymi, pochodzącymi za składek członkowskich, 
darowizn, spadków i zapisów, dotacji państwowych i społecznych, 
prowadzonej działalności gospodarczej w rozmiarach służących 
działalności statutowej.
4. Podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i 
prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem i członków i ich 
rodzin, poprzez:   
a) organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych i szkoleniowo- 
wychowawczych oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo- 
rehabilitacyjnym zarówno dla dzieci, jak i dorosłych osób z autyzmem;
b) organizowanie imprez okazjonalnych , turnusów rehabilitacyjnych, 
instruktażowych i w czasów rodzinnych  dla dzieci i dorosłych;
c)tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących dzieci i 
osoby z autyzmem i członków ich rodzin;
d) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej przez Towarzystwo 
samodzielnie  lub wspólnie z placówkami służby zdrowia  i oświaty;
e) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw 
fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
f) refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych 
Towarzystwa oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach 
członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających 
na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa;
g) pomoc finansową i rzeczową  w organizowaniu warsztatów 
rzemieślniczych stanowisk pracy nakładczej dla osób z autyzmem;
h) udzielenie zapomóg finansowych osobom z autyzmem i ich rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej lub życiowej;
i) pomoc finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, 
edukacyjnych opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się osobami z 
autyzmem;
j) aktywizację zawodową osób z autyzmem;
k)wspieranie działań przyczyniających się do upowszechniania i rozwoju 
kultury;
l) wspomaganie rozwoju sprawności fizycznej tych osób i upowszechnianie 
wśród nich różnych dyscyplin sportowych.
5.Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z autyzmem.
6. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, 
narad, konferencji i seminariów  w celu wymiany doświadczeń oraz 
kształcenia działaczy społecznych Towarzystwa po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleń.
7. Kształcenie ustawiczne działaczy społecznych Towarzystwa -
wolontariuszy, profesjonalistów oraz kształcenie ustawiczne działaczy 
rodziców, profesjonalistów, wolontariuszy i osób zainteresowanych 
problematyka autyzmu.

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
Od września 1998 r. prowadzi Ośrodek Szkolno–Terapeutyczno–Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu 
mieszczący się w Białymstoku przy  ul. Pułaskiego 96 (od listopada 2001 r.) – jest to działalność finansowo wydzielona.  W 
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ramach Ośrodka prowadzone są:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Nr 10
- Przedszkole nr 4  
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci 
2. Prowadzenie Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla osób z autyzmem oraz ich rodzin.   
W roku 2021 około 200 rodzin skorzystało z następujących usług Punktu: 

a) w ramach projektów dofinansowanych ze środków PFRON zrealizowano:

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci młodszych  4 grupy x 30 spotkań x 1 godz. x 2 terapeutów, objęto 20 
beneficjentów 
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci starszych 3 grupy x 30 spotkań x 2 godz. x 2 terapeutów, objęto 15 beneficjentów 
Trening Zastępowania Agresji 2 prowadzących x 30 spotkań x 2 godz. objęto 5 beneficjentów 
Klub Młodzieżowy 2 prowadzących x 17 spotkań x 5 godz. objęto 10 beneficjentów
Terapie indywidualne: pedagogiczna, psychologiczna,  logopedyczna, behawioralna, integracja sensoryczna, fizjoterapia  -  
łącznie 2627 godzin, objęto 97 beneficjentów 
Półkolonie terapeutyczne „Turnus Uśmiechu” – wypoczynek letni, objęto 14 beneficjentów.                    
Zajęcia grupowe z rodzicami „ Razem poznajemy świat” dla dzieci w wieku 3-7 lat, 2 grupy x 10 spotkań x 1godz. x 2 
terapeutów, objęto 10 beneficjentów.  
  b) Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w OSTO - objęto 37 beneficjentów.
 
Terapia psychologiczna - objęto 25 beneficjentów o łącznej ilości 600 godzin
Terapia logopedyczna - objęto 12 beneficjentów o łącznej ilości 300 godzin
Terapia sensoryczna  - objęto 37 beneficjentów o łącznej ilości 900 godzin.

c ) w ramach projektów dofinansowanych ze środków Urzędu Miasta zrealizowano:
Fizjoterapia - objęto 5 beneficjentów po 10 godzin
Zajęcia na basenie - objęto 10 beneficjentów przez 3 miesiące po 1 godzinie
Trening Umiejętności Społecznych  -objęto 10 beneficjentów  łącznie 16 godzin
Klub Młodzieżowy - objęto 10 beneficjentów łącznie 36 godzin 
Terapia psychologiczna - objęto 3 beneficjentów po 10 godzin
Terapia logopedyczna - objęto 3 beneficjentów po 10 godzin
TUS komputerowy  -objęto 8 beneficjentów  łącznie 16 godzin
TUS wakacyjny  -objęto 20 beneficjentów  łącznie 320 godzin.

3. Prowadzenie  Dziennego Domu Pomocy "Dobre Miejsce " w Czeremsze oraz usługi mieszkalnictwa wspieranego dla 35 osób z 
niepełnosprawnością (w tym niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - CZR) 
zamieszkujących obszar powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego.

4. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i terapeutów w zakresie zagadnień terapii i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu. 

5. Działania propagujące tematykę autyzmu.
- Akcja „Zaświeć Się Na Niebiesko dla Autyzmu w Białymstoku”  oświetlenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w 
Białymstoku i innych budynków w mieście – 2 kwiecień 2021r. 
-Spotkania on-line edukacyjne terapeutów OSTO z uczniami „Zrozum innych – te same zmysły – inne odczucia ” – 04.2021 r . 

6.Spotkania integracyjne dla podopiecznych i członków Stowarzyszenia
 
                       
7.Współpraca z administracją publiczną min z :

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
Regionalny Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku
Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku 
Powiatową Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną  w Białymstoku 
Podlaskim Urzędem Marszałkowskim 
Urzędem Miasta  
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

8. Współpraca z organizacjami : 
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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)

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

300

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Koalicją Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, 
Stowarzyszeniem „My dla Innych, 
Porozumieniem AUTYZM – POLSKA,
Fundacją SYNAPSIS,
Zarządem Głównym i innymi Oddziałami KTA w   Polsce 
Politechniką Białostocką 
Podlaską Siecią Organizacji Pozarządowych
Uniwersytetem w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Fundacja DIALOG
Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej  
8.Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKIERKA

Współpraca z placówkami pracującymi z dzieci i młodzieżą ze spektrum Autyzmu 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego 
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „U Tygryska”
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „ Przyjazny Domek”
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Rozwiń Skrzydła „
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 
Stowarzyszenie BARWA Przedszkole i Szkoła dla dzieci z autyzmem
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kraina Montessori”
Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego
Fundacja SYNERGIA
Centrum Edukacyjno-Medyczne AXON 
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk”
Niepubliczne Przedszkole „Kubuś”
Fundacja „Kraina Dzieciom”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach
Fundacja DR OTIS  w Łomży.
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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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Wkład własny do projektu "Twarzą w twarz-II 
edycja" program polegający na prowadzeniu w 
okresie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2023r 
terapii ciągłej dzieci i młodzieży ze spektrum 
autyzmu. Zapewnienie beneficjentom 
specjalistycznej terapii realizowanej w formie 
zajęć indywidualnych i grupowych. 

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 
młodszych 4 grupy x 30 spotkań x 1 godz. x 2 
terapeutów, objęto 20 beneficjentów 
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 
starszych                                                                        
                                   3 grupy x 30 spotkań x 2 
godz. x 2 terapeutów, objęto 15 beneficjentów 
Trening Zastępowania Agresji 2 prowadzących x 
30 spotkań x 2 godz., objęto 5 beneficjentów. 
Klub Młodzieżowy  2 prowadzących x 17 spotkań 
x 5 godz. objęto 10 beneficjentów.
Terapie indywidualne: pedagogiczna, 
psychologiczna,  logopedyczna, behawioralna, 
integracja sensoryczna, fizjoterapia  -  łącznie 
2627 godzin, objęto 97 beneficjentów. 
Półkolonie terapeutyczne „Turnus Uśmiechu” – 
wypoczynek letni, objęto 14 beneficjentów.     
Zajęcia grupowe z rodzicami „ Razem poznajemy 
świat” dla dzieci w wieku 3-7 lat  2 grupy x 10 
spotkań x 1godz. x 2 terapeutów, objęto 10 
beneficjentów .
Realizacja projektu umożliwia kontynowanie 
terapii wielu osobom z autyzmem oraz 
uzyskanie specjalistycznej terapii nowo 
zdiagnozowanym dzieciom.

86.90.E 16 892,70 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wkład własny do projektu:" Dobre Miejsce", 
realizowany od 01 kwietnia 2020 r do 31 
października 2023 r. Celem projektu „Dobre 
Miejsce” jest poprawa dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych jakimi są usługi 
opiekuńcze poprzez prowadzenie usług 
krótkookresowego dziennego pobytu w ramach 
dziennego domu pomocy oraz usługi 
mieszkalnictwa wspieranego dla 35 osób z 
niepełnosprawnością (w tym 
niepełnosprawnością intelektualną i 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - CZR) 
zamieszkujących obszar powiatów bielskiego, 
siemiatyckiego i hajnowskiego .

88.10.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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16 892,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 054 185,50 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 320 732,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 315 777,42 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 955,27 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 242 509,22 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 748 180,71 zł

211 340,57 zł

2 681 295,44 zł

413 368,78 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
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2.4. Z innych źródeł 7 145,27 zł

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

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 16 892,70 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 248 189,25 zł 16 892,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 240 459,31 zł 16 892,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

98,67 zł

81,00 zł

7 550,27 zł 0,00 zł

1 Wkład własny do projektu "Twarzą w twarz - II edycja", program polegający na prowadzeniu 
terapii ciągłej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Zapewnienie 120 beneficjentom 
specjalistycznej terapii realizowanej w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Wkład własny do 
projektu "Śmiało w przyszłość".

16 892,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

8 585,00 zł

215 174,38 zł

18 749,84 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
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 75 318,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

64 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)

48,06 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

6 529,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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57 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

132 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)

7 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 osób

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 950 263,96 zł

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

2 950 263,96 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)

7 883,22 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)  

2 631,39 zł

2 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 625 011,03 zł

2 511 061,74 zł

- nagrody

- premie

13 650,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 100 299,29 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 325 252,93 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 2 950 263,96 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

9 029,00 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)

Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie za 
wykonaną pracę merytoryczną. W jednostce są 
zatrudnione dwie osoby z zarządu na stałe umowy. 
Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu 
pełnionych funkcji w zarządzie. Niższe przeciętne 
wynagrodzenie wśród pozostałych osób wynika z tego, że 
ujęte są tu też wynagrodzenia z umów zleceń 
krótkoterminowych.

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 Twarzą w Twarz - II edycja Prowadzenie terapii dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. 
Zapewnienie specjalistycznej 
terapii dzieciom realizowanej w 
formie zajęć indywidualnych i 
grupowych, na których 
beneficjenci nabędą kluczowe 
umiejętności społeczne, 
samoobsługowe oraz 
rozwojowe determinujące 
poziom samodzielności dziecka.

Urząd Miasta Białegostoku 50 000,00 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

7 444,00 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)

2 Śmiało w przyszłość W ramach projektu 
zorganizowane zostały 
konsultacje z psychologiem dla 
dzieci i młodzieży ze spektrum 
autyzmu i ich 
rodziców/opiekunów prawnych
szkolenie on-line skierowane do 
rodziców/opiekunów, 
wolontariuszy, osób 
pracujących z dziećmi i 
młodzieżą ze spektrum autyzmu 
pt.: "Seksualność osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną" prowadzone 
przez 
dr Izabellę Fornalik.

Zarząd Województwa Podlaskiego 15 000,00 zł

3 Dobre Miejsce Celem projektu „Dobre 
Miejsce” jest poprawa dostępu 
do wysokiej jakości usług 
społecznych jakimi są usługi 
opiekuńcze poprzez 
prowadzenie usług 
krótkookresowego dziennego 
pobytu w ramach dziennego 
domu pomocy oraz usługi 
mieszkalnictwa wspieranego 
dla 35 osób z 
niepełnosprawnością (w tym 
niepełnosprawnością 
intelektualną i całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi - 
CZR) zamieszkujących obszar 
powiatów bielskiego, 
siemiatyckiego i hajnowskiego.

Zarząd Województwa Podlaskiego 4 876 610,90 zł

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

1 Twarzą w Twarz - II edycja Prowadzenie terapii dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu ramach 
Punktu Diagnostyczno-
Konsultacyjnego prowadzonego 
przez KTA O/ Białystok. 
Zapewnienie specjalistycznej 
terapii dzieciom realizowanej w 
formie zajęć indywidualnych i 
grupowych, na których 
beneficjenci nabędą kluczowe 
umiejętności społeczne, 
samoobsługowe oraz 
rozwojowe determinujące 
poziom samodzielności dziecka.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

259 179,50 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 13



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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

2 Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z autyzmem w 
OSTO

Celem jest wsparcie, które 
Ośrodek OSTO świadczy 
dzieciom ze spektrum autyzmu, 
które pomoże w maksymalny 
sposób w stosunku do ich 
możliwości i zaburzeń , nauczyć 
ich samodzielności życiowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

108 061,25 zł

3 Otwarci na świat Prowadzenie terapii dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. 
Zapewnienie specjalistycznej 
terapii dzieciom realizowanej w 
formie zajęć indywidualnych i 
grupowych, na których 
beneficjenci nabędą kluczowe 
umiejętności społeczne, 
samoobsługowe oraz 
rozwojowe determinujące 
poziom samodzielności .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

11 460,00 zł

4 Rehabilitacja 25 plus Program zapewniający wsparcia 
w utrzymaniu samodzielności i 
niezależności w życiu 
społecznym, a także w zakresie 
dotyczącym aktywności 
zawodowej os Beneficjenci 
programu są niezatrudnione 
dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Otrzymają 
wsparcia obejmujące 
całodzienne usługi opiekuńcze, 
aktywizację w sferze fizycznej, 
intelektualnej i społecznej oraz 
zawodowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

30 000,00 zł

5 PROO-edukacja Celem projekty jest 
przeszkolenie kadry 
terapeutycznej pracującej w 
OSTO oraz zakup materiałów 
edukacyjnych.

Narodowy Instytut Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

143 250,00 zł
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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

Karolina Bajer - Prezes Zarządu 
Marcin Kruhlej - Wiceprezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

1 Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM"

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miejski w Białymstoku 1

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 1

3 Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1

4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem 1
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