
Sygnatura  sprawozdania (wypełnia 
MPiPS)

Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2012

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE Powiat M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica WALCZAKA Nr domu 42 Nr lokalu BLOK 15

Miejscowość GORZÓW 
WLKP.

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Nr telefonu 95-722-60-97

Nr faksu 95-722-60-97 E-mail 
autyzm1_gorzow@wp.pl

Strona www www.autyzm-gorzow.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-10-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21096235700000 6. Numer KRS 0000145843
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1. Piotr Dokurno – Prezes Zarzadu

2. Ewa Przybylska – Wiceprezes 
3. Alicja Pławsiuk - Skarbnik Zarządu 
4. Alicja Jagoda –Sekretarz

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

Komisja Rewizyjna:
1. Joanna Budzianowska - Przewodnicząca
2. Agnieszka Kurzawińska - Sekretarz
3. Beata Wieczorek - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z 
autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i 
rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami 
z autyzmem.
3. Popularyzowanie problematyki związanej z  autyzmem.
4. Prowadzenie działalności integracyjnej.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej 
potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 
autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów 
terapii zajęciowej.
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, 
specjalistów i grup zainteresowanych problematyką autyzmu.
3. Realizacja programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, 
stymulacyjnego i terapeutycznego odbywa się w systemie 
terapeuta- dziecko.
4. Rozpowszechnianie poradników i biuletynów dotyczących 
stowarzyszenia i autyzmu.
5. Prowadzenie rejestru dzieci młodzieży i dorosłych osób z 
autyzmem, gromadzenie informacji  na temat  autyzmu.
6. Zbieranie funduszy.
7. Współpraca z władzami, instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, środkami  masowego przekazu oraz instytucjami 
naukowymi. 
8.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i jego oddziały 
mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa, zmierzającą 
do pozyskania środków na cele statutowe.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2012r. Stowarzyszenie prowadziło dwie placówki dla dzieci z autyzmem:
1. Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem
2. Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 
z Autyzmem.

W Przedszkolu przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Później trafiają do 
Ośrodka. Pozostają w Przedszkolu te sześciolatki, u których nie występują 
zaburzenia sprzężone, a jedynie autyzm. Sześciolatki ze sprzężeniami trafiają 
do Ośrodka.
W Ośrodku realizują :
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
- obowiązek szkolny na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum 
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Ponadto w Ośrodku realizowane są grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży z Zespołem Aspergera, realizujących obowiązek szkolny w 
placówkach macierzystych.
Już piąty rok pracujemy według Innowacji pedagogicznych. Każde dziecko ma 
opracowany indywidualny program edukacyjno –terapeutyczny, dostosowany do 
możliwości psycho-fizycznych poszczególnych uczniów. Zajęcia odbywają się 
głównie indywidualnie w systemie terapeuta – dziecko. W miarę poprawy 
funkcjonowania dzieci, tworzymy mini oddziały.

Oprócz zajęć edukacyjnych każde dziecko ma ustalony plan zajęć 
terapeutycznych, dostosowany do jego potrzeb, a wybrany spośród oferty 
dostępnej na terenie placówki, są to m.in.:
-stymulacja sensoryczna,
- rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna 
- metoda Knilla,
- metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- poranny krąg,
- zajęcia muzyczne i rytmika,
- zajęcia teatralne,
- dogoterapia,
- metoda Tomatisa,
- metoda EEG Biofeedback ,
- terapia logopedyczna, 
- terapia metodą SI,
- metoda Montessori,
- zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci autystycznych,
- grupowe zajęcia wspomagające rozwój ruchowy i integrację odruchów.

 Podopieczni Przedszkola również uczestniczą w zajęciach terapeutycznych 
chociaż w nieco mniejszym zakresie niż w Ośrodku:
- stymulacja sensoryczna,
- terapia metodą SI,
- terapia logopedyczna,
- metoda Montessori,
- rytmika,
- dogoterapia,
- poranny krąg,
- metoda W. Sherborne,
- metoda Knilla.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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Ponadto na terenie Ośrodka uczestniczą w terapii metodą Tomatisa. 

 Jednym z celów naszych placówek jest uspołecznianie dzieci. Część zajęć z 
tego zakresu organizują  wspólnie obie placówki. Inne realizowane są 
oddzielnie.
Obie placówki uczestniczyły m.in. w:
- wycieczkach do Lubniewic – na powitanie wiosny – 17 kwietnia oraz na „Święto 
pieczonego ziemniaka” 4 października 2012r.
- koncert charytatywny – „Na powitanie wiosny” – 23.03.2012r.
- impreza plenerowa „Zaświeć się na niebiesko” z okazji Światowego Dnia 
Wiedzy na temat Autyzmu”- 2 kwietnia 2012r.
- udział w wystawach – konkursy plastyczne – 16.04 i 3.12. 2012r.
- wycieczka na Stadion żużlowy- 27.04.2012r.
- udział w happeningu „Gorzów miastem akceptacji”- 07.05.2012r.
- przedstawienie w Teatrze – „Pięknie żyć” we współpracy z Zespołem 
Kształcenia Specjalnego i OREW-em prowadzonym przez Stowarzyszenie 
„Koło”- 08.05.2012r. 
- zielona  szkoła  w Dźwirzynie- 21- 26.05.2012r. 
- impreza na zakończenie roku szkolnego 2011/2012,
- koncert charytatywny „Na powitanie zimy”- w teatrze – 14.12.2012r. 
- wspólne wyjścia do teatru, kina 
- co miesięczne wyjścia do Filharmonii
- zorganizowanie zawodów sportowych w I LO- 22.06.2012r.
-  piknik na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 

Przedszkole zorganizowało:
- wyjścia do MOS-u i Centrum Edukacji Artystycznej
- wyjścia do Hip – Hopu,
- wycieczki mające na celu  poznanie miasta Gorzowa – piesze oraz środkami 
komunikacji miejskiej 
- codzienne spacery. 

W Ośrodku realizowano:
- cotygodniowe wyjścia na basen lub lodowisko,
- wyjścia do biblioteki, kina, teatru i filharmonii
- wyjścia do parku – poznawanie najbliższego środowiska,
- wyjście do Muzeum i na wystawy prac plastycznych,
- udział w warsztatach w MOS-ie – sztukowanie
- zajęcia teatralne realizowane na terenie Szkoły Muzycznej ,
- poznawanie zawodów – wizyta u fryzjera 
- organizowanie imprez na terenie Ośrodka
 Bal karnawałowy
 Dzień kobiet
 Dzień chłopaka 
 Andrzejki 

- zawody sportowe:
• Trening aktywnościi motorycznej
• Szkolny Mityng Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce,
•  Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim
- uczestnictwo naszych podopiecznych w konkursach plastycznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

1. Spotkania z psychologiem p. Danutą Przewoźnik- 2 w styczniu 2012r.
2. Szkolenia dla rodziców:
• Pierwsza pomoc przedmedyczna – 3.09.2012r. 
• Warsztaty szkoleniowe dla rodziców „Moje dziecko ma autyzm”, w tym : „Skąd 
wiemy, że to autyzm? Definicja i objawy osiowe”- A. Jagoda                                  
  Jak  dziecko z autyzmem odbiera świat? – I. Olszewska                           
3. Dni otwarte.
4. Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i ich rodzin
5. Działalność sekcji Olimpiad Specjalnych.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI.

Współpracowaliśmy z:
• Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w zakresie aktualizacji 
diagnozy naszych podopiecznych i kierowania dzieci do Przedszkola i Ośrodka
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• Centrami  Pomocy Społecznej w zakresie organizacji wyjazdów integracyjnych 
i turnusów rehabilitacyjnych,
• Sądem Rodzinnym i kuratorami ,
• Szkołą Podstawową nr 14
• I Liceum Ogólnokształcącym
• Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Słowianka”.
• Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Urzędem Marszałkowskim,
• Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.
• Szkołą Muzyczna w Gorzowie Wlkp.
• Filharmonią Gorzowską
• Przedszkolem nr 4 
Ponadto nawiązaliśmy bliższą współpracę ze Stowarzyszeniem „Koło” oraz 
Zespołem Kształcenia Specjalnego – wspólnie zorganizowaliśmy koncert 
„Pięknie żyć”.

PROMOWANIE STOWARZYSZENIA I PLACÓWEK PRZEZ NIE 
PROWADZONYCH

Kontynuowaliśmy wydawanie Biuletynu Informacyjnego oraz ulotek promujących 
placówki.
Informowaliśmy o autyzmie i placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie w 
lokalnych mediach.
Zorganizowaliśmy dwa koncert charytatywne:
- Na powitanie wiosny ,
- Na powitanie zimy.
Zorganizowaliśmy imprezę plenerową „Zaświeć się na niebiesko” oraz imprezy 
promujące działalność Stowarzyszenia przy okazji wystawy prac plastycznych. 

Stowarzyszenie prowadzi też Punkt diagnostyczno-konsultacyjny, działający w 
Przedszkolu, w którym diagnozuje się dzieci pod kątem stwierdzenia bądź 
wykluczenia autyzmu.
Cała działalność Stowarzyszenia, Ośrodka, Przedszkola i Punktu jest 
dokumentowana.
Stale wprowadzamy  nowe metody pracy pomagające w terapii autyzmu.

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

cały kraj

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

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

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

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

200

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

-działalność organizacji  wspierających inicjatywę społeczną 
poprzez edukację, wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i 
dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i 
specjalistom  oraz prowadzenie działalności charytatywnej na 
rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z autyzmem, rozpowszechnianie poradników i 
biuletynów dotyczących stowarzyszenia i autyzmu 
-pozostała opieka dzienna nad dziećmi niepełnosprawnymi z 
autyzmem,
-organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych oraz 
realizowanie programu 
edukacyjnego,rehabilitacyjnego,stymulacyjnego i 
terapeutycznego

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.91.Z

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

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) 2,790,919.16 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,780,359.76 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 3,698.85 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,665,397.35 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2,505,314.35 zł

160,083.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 84,217.87 zł

6,860.00 zł

63,286.39 zł

1,053.32 zł

13,018.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,712,251.64 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,183,444.42 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

528,806.42 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.80 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

48.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

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

35.7 etatów

8.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

62.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

1.00 osób

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

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1.00 osób

3.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,009,965.70 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,977,808.92 zł

1,647,175.67 zł

nagrody

premie

69,417.95 zł

261,215.30 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 32,156.78 zł

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

2,009,965.70 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,009,965.70 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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,991.02 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

23,458.67 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane wg Karty 
Nauczyciela uzależnione od stopnia awansu zawodowego 
oraz od pensum godzinowego, w skład wynagrodzenia 
zasadniczego wchodzi płaca zasadnicza, dodatek do 
wynagrodzenia związany ze zwiększonym pensum do 25 
godz. lub 30 godz., dodatek trudnościowy, dodatek 
funkcyjny zg. z regulaminem wynagradzania, godziny 
ponadwymiarowe, opieka nad stażystami, premie 
(miesięczne,półroczne,roczne) przyznawane w zależności 
od kondycji finansowej stowarzyszenia, świadczeni

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Dotacja oświatowa z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. dla Przedszkola Specjalnego dla 
Dzieci z Autyzmem

717,008.49 zł

2 Dotacja oświatowa z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. dla Ośrodka Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

1,729,255.77 zł

3 Poznajmy nasz kraj-wycieczka turystyczno-integracyjna-GCPR Gorzów Wlkp. 536.00 zł

4 Poznajmy nasz kraj-wycieczka turystyczno-integracyjna-PCPR Myślibórz 144.00 zł

5 Wieczór wigilijny-impreza świąteczna z udziałem dzieci i młodzieży z 
autyzmem,terapeutów, wolontariuszy-PCPR Drezdenko

108.00 zł

6 Wieczór wigilijny-PCPR Gorzów Wlkp. 360.00 zł

7 Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm 
i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydanie biuletynów-Marszałek 
Województwa Lubuskiego

6,300.00 zł

8 Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie z dziećmi autystycznymi oraz swoimi słabościami-
Marszałek Województwa Lubuskiego

3,112.00 zł

9 Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci. Integracja osób z autyzmem i ich 
rodzin ze środowiskiem lokalnym-Wojewoda Lubuski

2,900.00 zł

10 Integracja osób z autyzmem i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym-Marszałek 
Województwa Lubuskiego

8,000.00 zł

Druk: MPiPS 12



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

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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

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

11 Kompleksowa-specjalistyczna terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju-Marszałek 
Województwa Lubuskiego

4,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem-PEFRON 229,590.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola dotycząca organizacji i realizacji zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych

WIZYTATOR KURATORIUM 
OŚWIATY W GORZOWIE WLKP.

2012-06-05
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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