
Ministerstwo Rodzin, 
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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. BIAŁOPRĄDNICKA Nr domu 34B Nr lokalu 10

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-221 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 665992983

Nr faksu E-mail 
info@zaciszeautyzmu.pl

Strona www www.zaciszeautyzmu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-10-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12125047600000 6. Numer KRS 0000351260

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

Wiesław Zagól Prezes Zarządu TAK

Sławomir Warzecha Skarbik TAK

Jacek Gądecki Członek Zarządu NIE

Piotr Chowaniec Członek Zarządu NIE

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

Wojciech Dymek Przewodniczący TAK

Marta Paczka Wiceprzewodnicząca TAK

Renata Król Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH "ZACISZE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
autyzmem;
2. działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
autyzmem;
3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych 
całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
4.propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, 
autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie;
5. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem 
6. działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych 
zaburzeń rozwoju, autyzmem.
7. działanie na rzecz upowszechniania sportu, kultury fizycznej, a także 
turystyki wśród osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem 
oraz ich rodzin;
8. działanie na rzecz upowszechniania kultury, rozwijania działalności 
artystycznej oraz edukacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. organizowanie lub finansowanie terapii, leczenia i rehabilitacji, 
względnie innych działań terapeutycznych, odpłatnych i nieodpłatnych, 
dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, w tym 
szczególnie dla dzieci i młodzieży
2. organizowanie lub finansowanie szkoleń dla wolontariuszy, którzy 
pracować będą z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
autyzmem, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą;
3. organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, grup wsparcia, szkoleń; 
4. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą 
osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, w tym 
udzielanie im potrzebnego wsparcia
5. organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji na cele statutowe;
6. uzyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze 
środków publicznych i prywatnych, a także ze środków pochodzących z 
Unii Europejskiej i innych źródeł;
7. organizowanie wyjazdów integracyjnych dla osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
8. uzyskiwanie środków finansowych z darowizn, zapisów, przychodów ze 
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub z inwestowania 
tych środków w papiery wartościowe lub instrumenty finansowe;
9. organizowanie lub finansowanie działalności związanej ze sportem, w 
tym zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i 
ich rodzin;
10. organizowanie lub finansowanie działalności rozrywkowej i 
rekreacyjnej, w tym imprez rozrywkowych i rekreacyjnych, turystycznych, 
plenerowych, gier, pokazów, wystaw, w szczególności dla osób z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
11. organizowanie lub finansowanie pozaszkolnych form edukacji, w tym 
edukacji kulturalnej, działań artystycznych, teatralnych, muzycznych, 
językowych i innych, dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
autyzmem, i ich rodzin

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie w 2016 roku realizowało cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów i 
inicjatyw.
PROJEKTY STOWARZYSZENIA:
Autyzm to zaburzenie rozwoju. Ideą projektu Akademia Rozwoju jest niwelowanie zaburzeń rozwoju u 
dzieci ze spektrum autyzmu. Akademia Rozwoju 3 realizowana była w okresie 22.08.2016r do 
09.12.2016r, przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. 
Zajęcia terapeutyczne były organizowane w formie zajęć indywidualnych i grupowych w obszarach:
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
- rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening 
Umiejętności Społecznych),
- usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu  w różnych środowiskach (SI, 
Trening Umiejętności Społecznych).
16 terapeutów przeprowadziło zajęcia terapeutyczne z 27 dzieci, w wymiarze 1 godziny tygodniowo 
zajęć indywidualnych, oraz 90 min zajęć grupowych tygodniowo przez okres 10 tygodni  w 41 modułach 
terapeutycznych
Akademia Rozwoju 4 realizowana od 10.12.2015 do 30.03.2017 ze środków własnych Stowarzyszenia 
Zacisze, jako kontynuacja.
W ramach autorskiego programu ctrlAutyzm mającego na celu wykorzystanie technologii w terapii 
dzieci z autyzmem, w partnerstwie z  SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych  
w Krakowie, realizowaliśmy projekty ctrlScratch oraz  „ctrlRobot”. 
  Celem projektu „ctrlScratch2”. było wsparcie rozwoju dzieci w zakresie kreatywnego myślenia, 
umiejętności analitycznych oraz poznawczych i społecznych. Projekt przeznaczony dla dzieci z 
autyzmem lub zespołem Aspergera w wieku od 8 lat z umiejętnością pisania oraz czytania  i obejmuje 
przeprowadzenie cyklu zajęć komputerowych nauki podstaw programowania w języku dla dzieci 
„Scratch”  Projekt realizowany od marca-maja 2016.
Celem projektu ctrlRobot jest wsparcie rozwoju dzieci w zakresie kreatywnego myślenia, umiejętności 
analitycznych oraz poznawczych i społecznych. Projekt przeznaczony dla dzieci z autyzmem lub 
zespołem Aspergera w wieku od 8-14 lat  W projekcie uczestniczyło 20 dzieci z autyzmem lub zespołem 
Aspergera w okresie kwiecień – czerwiec 2016 oraz w ctrlRobot2 20 dzieci w okresie wrzesień – 
grudzień 2016 W zajęciach brały udział także rodzeństwo dzieci. 
o Robotyka Mindstorms -  2 grupy 6 osobowe ( dzieci „zaawansowane”, wysoko funkcjonujące, 
sprawnie posługujące się komputerem, po pełnym kursie nauki programowania w języku Scratch)
o Robotyka WeDo-   2 grupy 4 osobowe (dzieci „początkujące”, znające komputer, ale potrzebujące w 
tym zakresie wsparcia)
Stowarzyszenie w 2016 roku realizowało cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów i 
inicjatyw.
PROJEKTY STOWARZYSZENIA:
Autyzm to zaburzenie rozwoju. Ideą projektu Akademia Rozwoju jest niwelowanie zaburzeń rozwoju u 
dzieci ze spektrum autyzmu. Akademia Rozwoju 3 realizowana była w okresie 22.08.2016r do 
09.12.2016r, przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. 
Zajęcia terapeutyczne były organizowane w formie zajęć indywidualnych i grupowych w obszarach:
- nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
- rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening 
Umiejętności Społecznych),
- usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu  w różnych środowiskach (SI, 
Trening Umiejętności Społecznych).
16 terapeutów przeprowadziło zajęcia terapeutyczne z 27 dzieci, w wymiarze 1 godziny tygodniowo 
zajęć indywidualnych, oraz 90 min zajęć grupowych tygodniowo przez okres 10 tygodni  w 41 modułach 
terapeutycznych
Akademia Rozwoju 4 realizowana od 10.12.2015 do 30.03.2017 ze środków własnych Stowarzyszenia 
Zacisze, jako kontynuacja.
W ramach autorskiego programu ctrlAutyzm mającego na celu wykorzystanie technologii w terapii 
dzieci z autyzmem, w partnerstwie z  SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych  
w Krakowie, realizowaliśmy projekty ctrlScratch oraz  „ctrlRobot”. 
  Celem projektu „ctrlScratch2”. było wsparcie rozwoju dzieci w zakresie kreatywnego myślenia, 
umiejętności analitycznych oraz poznawczych i społecznych. Projekt przeznaczony dla dzieci z 
autyzmem lub zespołem Aspergera w wieku od 8 lat z umiejętnością pisania oraz czytania  i obejmuje 
przeprowadzenie cyklu zajęć komputerowych nauki podstaw programowania w języku dla dzieci 
„Scratch”  Projekt realizowany od marca-maja 2016.

Celem projektu ctrlRobot jest wsparcie rozwoju dzieci w zakresie kreatywnego myślenia, umiejętności 
analitycznych oraz poznawczych i społecznych. Projekt przeznaczony dla dzieci z autyzmem lub 
zespołem Aspergera w wieku od 8-14 lat  W projekcie uczestniczyło 20 dzieci z autyzmem lub zespołem 
Aspergera w okresie kwiecień – czerwiec 2016 oraz w ctrlRobot2 20 dzieci w okresie wrzesień – 
grudzień 2016 W zajęciach brały udział także rodzeństwo dzieci. 
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o Robotyka Mindstorms -  2 grupy 6 osobowe ( dzieci „zaawansowane”, wysoko funkcjonujące, 
sprawnie posługujące się komputerem, po pełnym kursie nauki programowania w języku Scratch)
o Robotyka WeDo-   2 grupy 4 osobowe (dzieci „początkujące”, znające komputer, ale potrzebujące w 
tym zakresie wsparcia)

Robotyka WeDo (5-7 lat)
Zajęcia dla dzieci z konstruowania i programowania robotów (dzieci słabiej funkcjonujące z ASD)

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-8 lat. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia, 
wyobraźni przestrzennej, kreatywności, komunikacji, pracy w grupie, konstruowania i programowania 
robotów. Zajęcia są szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie podstawowych pojęć 
związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Na zajęciach stawiamy przede wszystkim na naukę 
poprzez zabawę.
Robotyka Mindstorms
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z konstruowania i programowania robotów (dzieci z ASD lepiej 
funkcjonujące, po ctrlScratch)
Zajęcia przy użyciu zestawów edukacyjnych do robotyki LEGO Mindstorms NXT i EV3 skierowane są do 
dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia, wyobraźni 
przestrzennej, kreatywności, komunikacji, pracy w grupie, konstruowania i programowania robotów. 
Zajęcia są szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie nie tylko podstawowych pojęć 
związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Zajęcia z robotyki to  szansa na kształcenie twórczego 
myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat oraz zachęcić do nauki 
przedmiotów ścisłych.
INICJATYWY STOWARZYSZENIA:
Wkręć się w autyzm
Jak co roku nasza organizacja aktywnie uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Wiedzy o 
Autyzmie prowadząc kampanię informacyjną na stronie www i Facebooku oraz w krakowskich mediach 
(prasa i telewizja). 2 kwietnia w ramach obchodów, wspólnie z innymi organizacjami zajmującymi się 
problematyką autyzmu w Krakowie, w ramach wspólnej inicjatywy „Wkręć się w autyzm” 
zorganizowaliśmy happening na Rynku a w Galerii Bronowice zorganizowaliśmy punkty informacyjne 
dla rodzin oraz masę atrakcji dla dzieci z ASD i ich rodzeństwa. Akcja spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem medialnym i pozytywnym odbiorem społecznym.
 VI Przegląd Filmów o autyzmie i zespole Aspergera,
W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, po raz szósty zorganizujemy „Autyzm nie przegap - 
Przegląd filmów o autyzmie i zespole Aspergera”, którego ideą jest szerzenie wiedzy na temat zaburzeń 
ze spektrum autyzmu. W ramach  przeglądu pokazaliśmy filmy związane z tematyką autyzmu i zespołu 
Aspergera: Przegląd spotkał się jak co roku z dużym zainteresowaniem publiczności i mediów. W 
ramach VI Przeglądu zorganizowaliśmy także autorską wystawę, której celem było budowanie 
akceptacji na osoby ze spektrum autyzmu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent 
Miasta Krakowa oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Kampania społeczna "Równość w Różnorodności
Byliśmy partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej "Równość w Różnorodności" która trwała 5.09  
26.11.2016 r. 
  Cel kampanii - uświadomienie społeczeństwu, że każdy może mieć wpływ na szkolną sytuację dzieci z 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi.
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-8 lat. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia, 
wyobraźni przestrzennej, kreatywności, komunikacji, pracy w grupie, konstruowania i programowania 
robotów. Zajęcia są szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie podstawowych pojęć 
związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Na zajęciach stawiamy przede wszystkim na naukę 
poprzez zabawę.

Robotyka Mindstorms
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z konstruowania i programowania robotów (dzieci z ASD lepiej 
funkcjonujące, po ctrlScratch)

Zajęcia przy użyciu zestawów edukacyjnych do robotyki LEGO Mindstorms NXT i EV3 skierowane są do 
dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia, wyobraźni 
przestrzennej, kreatywności, komunikacji, pracy w grupie, konstruowania i programowania robotów. 
Zajęcia są szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie nie tylko podstawowych pojęć 
związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Zajęcia z robotyki to  szansa na kształcenie twórczego 
myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat oraz zachęcić do nauki 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

58

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przedmiotów ścisłych.

INICJATYWY STOWARZYSZENIA:
Wkręć się w autyzm
Jak co roku nasza organizacja aktywnie uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Wiedzy o 
Autyzmie prowadząc kampanię informacyjną na stronie www i Facebooku oraz w krakowskich mediach 
(prasa i telewizja). 2 kwietnia w ramach obchodów, wspólnie z innymi organizacjami zajmującymi się 
problematyką autyzmu w Krakowie, w ramach wspólnej inicjatywy „Wkręć się w autyzm” 
zorganizowaliśmy happening na Rynku a w Galerii Bronowice zorganizowaliśmy punkty informacyjne 
dla rodzin oraz masę atrakcji dla dzieci z ASD i ich rodzeństwa. Akcja spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem medialnym i pozytywnym odbiorem społecznym.
 VI Przegląd Filmów o autyzmie i zespole Aspergera,
W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, po raz szósty zorganizujemy „Autyzm nie przegap - 
Przegląd filmów o autyzmie i zespole Aspergera”, którego ideą jest szerzenie wiedzy na temat zaburzeń 
ze spektrum autyzmu. W ramach  przeglądu pokazaliśmy filmy związane z tematyką autyzmu i zespołu 
Aspergera: Przegląd spotkał się jak co roku z dużym zainteresowaniem publiczności i mediów. W 
ramach VI Przeglądu zorganizowaliśmy także autorską wystawę, której celem było budowanie 
akceptacji na osoby ze spektrum autyzmu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent 
Miasta Krakowa oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Kampania społeczna "Równość w Różnorodności
Byliśmy partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej "Równość w Różnorodności" która trwała 5.09  
26.11.2016 r.   Cel kampanii - uświadomienie społeczeństwu, że każdy może mieć wpływ na szkolną 
sytuację dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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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) 105,171.06 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 105,171.06 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 0.00 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

22,563.97 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39,702.18 zł

7,945.00 zł

22,840.00 zł

0.00 zł

8,917.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 18,974.61 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 23,930.30 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: 79,576.78 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 78,169.19 zł 0.00 zł

1 środki wykorzystano na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia 23,930.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 23,930.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 22,563.97 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27,001.87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

1,407.59 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji 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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 zł
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

1,998.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,998.00 zł

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

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)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Wiesław Zagól Data wypełnienia sprawozdania
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