
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina OPOLE

Powiat OPOLE

Ulica UL. KRAKOWSKA Nr domu 51 Nr lokalu 16

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-018 Poczta OPOLE Nr telefonu 774417707

Nr faksu E-mail fundacja@prodeste.pl Strona www www.prodeste.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16022443900000 6. Numer KRS 0000316914

Upowszechnianie wiedzy o spektrum autyzmu i innych zaburzeniach 
rozwoju oraz sposobach ich terapii.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w szczególności w zakresie 
poradnictwa, konsultacji dla rodzin i specjalistów;
Organizowanie i prowadzenie badań naukowych na temat rozwoju 
człowieka;
Podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi szkolnictwa i 

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

Joanna Ławicka prezes zarządu TAK

Paweł Lizurek wiceprezes TAK

Karolina Krukowska - 
Szylkiewicz

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

Adam Jatczak przewodniczący TAK

Joanna Duda - Kot członek rady nadzorczej TAK

FUNDACJA "PRODESTE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

dostosowaniu edukacji do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i z innymi 
zaburzeniami rozwoju;
Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami rozwoju;
Organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób ze 
spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju;
Działalność oświatowa polegająca na kształceniu specjalistów na terenie 
całego kraju;
Zakładanie i prowadzenie ośrodków dla osób ze spektrum autyzmu i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
 zapobieganie społecznym skutkom zaburzeń rozwoju, w szczególności 
uzależnieniom, zaburzeniom psychicznym, przemocy wobec dzieci i 
dorosłych oraz ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
 wspieranie systemu pieczy zastępczej w szczególności w zakresie 
identyfikacji zaburzeń rozwoju u dzieci;
 zwiększanie świadomości prawnej rodzin osób z zaburzeniami rozwoju 
oraz specjalistów;
 integracja i reintegracja zawodowa osób z zaburzeniami rozwoju;
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, w szczególności w obszarze programów edukacji kulturalnej;
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, w szczególności w obszarze programów edukacji kulturalnej;
 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności 
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności w 
zakresie edukacji;
 działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości wśród osób z 
zaburzeniami rozwoju i ich rodzin;
 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności w zakresie 
tworzenia aplikacji wspierających funkcjonowanie osób z zaburzeniami 
rozwoju;
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w 
szczególności integrację rodzin osób z zaburzeniami rozwoju oraz 
specjalistów;
 wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalność na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony zwierząt 
oraz przyrody wśród osób z zaburzeniami rozwoju;
 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich w programach edukacji obywatelskiej osób z zaburzeniami 
rozwoju;
 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 wsparcie systemu ratownictwa i ochrony ludności w zakresie pomocy 
osobom z zaburzeniami rozwoju;
 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, w szczególności w zakresie 
nawiązywania kontaktów z organizacjami o pokrewnym profilu;
 promocji i organizacji wolontariatu;
 pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz promocji Polski za granicą;
 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności dziecka z 
zaburzeniami rozwoju;
 działalności na rzecz innych organizacji prowadzących działalność pożytku 
publicznego, w szczególności o pokrewnym charakterze;
pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
pomoc osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem s
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie 
działań w zakresie :

finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących 
leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży w tym 
niepełnosprawnych;
tworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności placówek 
rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w tym 
niepełnosprawnych;
organizacja transportu osób niepełnosprawnych;
zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych;
organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin 
wielodzietnych, ubogich i patologicznych;
tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych mających za zadanie 
wspomaganie w odnajdywaniu i wykorzystaniu potencjału rozwojowego 
tkwiącego w dzieciach i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
organizowania i finansowania akcji społecznych, seminariów, sympozjów, 
dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz 
innych form przekazywania wiedzy,
rzecznictwa interesów osób z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin,
działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej służącej zdobywaniu 
oraz upowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu i pokrewnych zaburzeń 
rozwoju w tym w szczególności opracowywanie publikacji oraz zakup 
materiałów promocyjnych i reklamowych,
wynajmu, budowy i adaptacji lokali do prowadzenia działalności 
statutowej, w szczególności placówek dla osób ze spektrum autyzmu i 
innymi zaburzeniami rozwoju,
zakupu pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu,
organizowania zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
organizowania aukcji charytatywnych, także w Internecie,
realizowania programów aktywizacji społecznej, w tym kulturalnej i 
artystycznej, na rzecz osób ze spektrum autyzmu, pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin,
organizowania imprez charytatywnych, koncertów, loterii i innych w celu 
zbierania funduszy na działalność statutową,
tworzenia funduszy celowych,
współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
organizowania aktywności turystycznej i sportowej osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin;
prowadzenie programów profilaktyki wykluczenia społecznego i 
zapobiegania wtórnym skutkom zaburzeń rozwoju
realizację projektów tematycznych, we wszystkich, określonych niniejszym 
statutem, obszarach celów Fundacji;
współorganizowania i finansowania placówek oświatowych, 
wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych
doradztwo, poradnictwo i prowadzenie konsultacji dla osób z 
zaburzeniami rozwoju, specjalistów, rodzin, środowisk biznesowych oraz 
samorządów;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

690

15

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)

nie dotyczy

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2016 realizowaliśmy następujące działania: 
I. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, dyskusji, konferencji, wykładów itp: 
1) wystąpienia merytoryczne na konferencjach polskich i międzynarodowych, m.in. "Autism Europe 
Congress" w Edynburgu, na konferencji w Warszawie. 
2) zorganizowaliśmy seminarium self-adwokatów "Nie jestem kosmitą" podczas którego wystąpiły 4 
osoby ze spektrum
3) zorganizowaliśmy konferencję "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem"

II.Rzecznictwo interesów osób ze spektrum autyzmu:
1) spotkania rzecznicze w placówkach edukacyjnych
2) seminarium self-adwokatów "Nie jestem kosmitą"

III. Działalność badawcza, informacyjna i wydawnicza:
1) w czerwcu 2016 roku premierę miała książka prezes Fundacji "Nie jestem kosmitą. Mam zespół 
Aspergera", połączoną z seminarium self-adwokatów
2) szkolenia - 20 szkoleń dla specjalistów i rodziców na terenie całego kraju

IV. Realizowanie programów na rzecz osób ze spektrum autyzmu:
Zrealizowaliśmy ze środków MKiDN dwa projekty aktywizacyjne: "Muzeum przyjazne osobie z 
autyzmem" oraz pierwszy festiwal OutFilm - przegląd twórczości filmowej osób ze spektrum autyzmu

V. Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i terapeutycznych:
1) od stycznia do 31 sierpnia 2016 prowadziliśmy niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną
2) od 1 września zlikwidowaliśmy niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną z uwagi na brak 
możliwości prowadzenia jej w sposób dotychczasowy i realizowaliśmy działalność terapeutyczną i 
diagnostyczną w formie stacjonarnej (punkt diagnostyczno - konsultacyjny) oraz wyjazdowej - turnusy 
diagnostyczne

VI. Organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych, turystycznych, sportowych i artystycznych dla 
osób ze spektrum:
3) turnus diagnostyczny w październiku i grudniu
4) turnusy rehabilitacyjne - w lutym i sierpniu
5) kolonie dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - 2 turnusy zimowe i dwa turnusy letnie
6) wczasy dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Zakopanym

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

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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność wspomagająca 
edukację: prowadzenie 
programów aktywizacji 
społecznej, artystycznej, 
sportowej i turystycznej 
dla osób ze spektrum 
autyzmu. Realizacja 
programów zleconych ze 
środków MKiDN, 
"Muzeum przyjazne 
osobie z autyzmem", 
przeszkolonych kilkanaście 
muzeów z całej Polski, 
organizacja lekcji 
muzealnych dla osób ze 
spektrum autyzmu w 
całym kraju. Realizacja 
pierwszego w Europie 
Festiwalu twórczości 
filmowej osób ze 
spektrum autyzmu 
OutFilm. Do przeglądu 
zgłoszonych zostało ponad 
20 filmów animowanych, 
fabularnych, 
dokumentalnych. W 
Festiwal zaangażowanych 
było kilkoro uznanych, 
polskich artystów.

85.60.Z

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostałe usługi w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane: do 
końca sierpnia 2016 
prowadziliśmy 
Niepubliczną 
Specjalistyczną 
Poradnię 
Psychologiczno - 
Pedagogiczną 
"Prodeste". Poradnia 
realizowała działania 
terapeutyczne i 
diagnostyczne oraz 
prowadziła zajęcia 
wczesnego 
wspomagania rozwoju. 
Od września 2016, po 
likwidacji Poradni, 
zorganizowaliśmy 
działalność 
terapeutyczną i 
diagnostyczną w 
ramach stacjonarnie 
działającego punktu 
oraz w formach 
wyjazdowych - 
turnusów 
rehabilitacyjnych i 
diagnostycznych.

86.90.E

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 807 217,66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 807 217,66 zł

28 256,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

85 406,66 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31 284,20 zł

0,00 zł

31 284,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane: przeprowadziliśmy 
szereg szkoleń i warsztatów dla rodziców oraz 
specjalistów na terenie całej Polski. Średnia ilość 
uczestników zajęć - 20 osób. W większości 
szkolenia miały wymiar dwudniowy. Zakres 
tematyczny szkoleń: diagnostyka osób ze 
spektrum autyzmu, diagnostyka i terapia 
zaburzeń sensorycznych, organizacja procesu 
edukacyjnego i wychowawczego dla uczniów ze 
spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych, 
wspieranie rozwoju samoświadomości, teorii 
umysłu i funkcji kognitywnych u osób ze 
spektrum autyzmu na różnych etapach życia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 113 663,46 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 662 270,00 zł

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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 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 250,00 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: 826 612,72 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

77 628,61 zł

0,00 zł

1 773,68 zł

747 210,43 zł 0,00 zł

1 dofinansowanie działalności terapeutycznej i diagnostycznej 4 427,60 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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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)

5,0 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)

4,6 etatów

6,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0,00 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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0,00 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)

3,00 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

3,00 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-12 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 256 591,15 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

177 430,35 zł

155 305,35 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

22 125,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79 160,80 zł

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

74 510,80 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 57 058,23 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 17 452,57 zł

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

4 650,00 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)

2 289,16 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)

1 652,95 zł

8,00 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

6,00 osób

2,00 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)

3,00 osób

w 
tym:

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

3,00 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

1 850,00 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)

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)

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

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

2 635,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Ławicka/10.07.2017
Karolina Krukowska - 

Szylkiewicz/ 10.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 realizacja programu edukacji kulturalnej "Muzeum przyjazne 
osobie z autyzmem"

MKiDN 75 000,00 zł

2 realizacja programu "Film" MKIDN 20 000,00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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