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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO

Nr domu 3 Nr lokalu 38

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-477 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 668534019

Nr faksu E-mail pzawadzka@artonomia.org Strona www www.artonomia.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-04-12

2021-05-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36995276600000 6. Numer KRS 0000727327

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

Paulina Zawadzka prezes zarządu TAK

Anna Jędrzejewska członek zarządu fundacji 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

Anna Jurska członek Rady Nadzorczej TAK

Małgorzata Chądzińska członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA " ARTONOMIA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Fundacja prowadzi swoją działalność realizując następujące cele:
1) wyrównywanie szans w edukacji; 
2) propagowanie i wspieranie edukacji dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb uczniów; 
3) umacnianie holistycznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i 
społecznych;
4) budowania holistycznego systemu wsparcia w zakresie 
zindywidualizowanej edukacji, terapii oraz wsparcia rodzin;
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży 
defaworyzowanej lub zagrożonej wykluczeniem oraz ich rodzin, osób 
niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości narodowych, 
imigrantów;
6) promocja wolontariatu jako sposobu niesienia pomocy;
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia;
8) wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
9) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10) wspieranie integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
11) upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach 
rozwoju oraz sposobach ich terapii;
12) propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, w szczególności 
standardów diagnozy, edukacji i terapii spektrum autyzmu oraz zaburzeń 
pokrewnych;
13) wspieranie instytucji oraz osób w zakresie metod pracy z osobami z 
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
14) wspieranie osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju w 
zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz pomocy medycznej;
15) budowanie międzynarodowej sieci pomocy osobom z autyzmem i ich 
rodzinom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Do najważniejszych sposobów realizacji celów statutowych należy 
zaliczyć:
1) udzielanie pomocy i wsparcia poprzez przekazywanie wiedzy, 
konsultacje, doradztwo, w szczególności przez organizowanie szkoleń i 
kursów także on-line;
2) kształcenie specjalistów na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej 
granicami;
3) badanie i ocena uwarunkowań rynku edukacyjno – diagnostyczno – 
terapeutycznego;
4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
5) organizowanie wolontariatu;
6) organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku; 
7) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami, instytucjami, 
władzami samorządowymi, rządowymi w Polsce i poza jej granicami, w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
8) organizowanie i wspieranie kampanii społecznościowych;
9) współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w Polsce i 
poza jej granicami;
10) zakładanie, prowadzenie i wspieranie ośrodków dla osób z autyzmem i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
11) realizację projektów związanych ze sztuką, kreatywnością i rozwojem 
osobistym;
12) organizowanie akcji i kampanii społecznych, seminariów, dyskusji, 
warsztatów, konferencji, wykładów, szkoleń, odczytów, konkursów, także 
w formie on-line oraz innych form przekazywania wiedzy; 
13) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie konsultacji w tematach 
spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych, wsparcia rodzin, rozwoju 
osobistego, zdrowego stylu życia;
14) prowadzenie zajęć terapeutycznych, rozwojowych oraz diagnoz;
15) zakup pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii 
dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu;
16) realizowanie programów na rzecz osób z autyzmem, pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin;
17) współorganizowanie, finansowanie, prowadzenie placówek 
oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz 
instytucji doradczych dla dzieci i dorosłych;
18) inicjowanie powstawania organizacji, klubów, stowarzyszeń;
19) organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych, sportowych i 
artystycznych
20) tworzenie programów wsparcia dla mniejszości narodowych oraz 
imigrantów;
21) działalność informacyjna i wydawnicza;
22) prowadzenie funduszy celowych;
23) organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, loterii, 
aukcji;
24) prowadzenie doradztwa dla firm, placówek w tworzeniu środowiska 
przyjaznego osobom w spektrum autyzmu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Charakterystyka działalności Fundacji ARTONOMIA w okresie 01.01.2021. do 31.12.2021.
W roku 2021 podobnie jak w latach poprzednich działalność Fundacji skupiona była na pomocy osobom w spektrum autyzmu i 
ich rodzinom oraz na zwiększaniu wiedzy i świadomości na ten temat u specjalistów, nauczycieli oraz w szeroko rozumianym 
społeczeństwie. Prowadzono także działania, których celem było zmniejszenie wykluczania społecznego oraz wzmocnienie 
integracji osób neurotypowych z osobami w spektrum autyzmu i z osobami niepełnosprawnymi. Jeden z projektów miał za 
główny cel akceptację różnorodności w środowiskach szkolnych, obejmując wsparciem osoby szczególnie narażone na 
wykluczenie i wzmacniając je do roli samorzecznictwa.
W tym roku udało się rozszerzyć działalność stacjonarną w porównaniu do początku pandemii. Większość naszych działań 
odbywała się w wynajętym od ZGN- Warszawa Mokotów lokalu przy ul. Racławickiej 40/112. Wciąż spora liczba wydarzeń 
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odbywała się w formie online, a marzec 2021 roku ponownie był czasem zamykania lokalu i radzenia sobie z nieobecnościami, 
chorobami, odwoływaniem planowanych wydarzeń, zmianami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej. 
Fundacja przeprowadziła następujące działania, które były w całości bezpłatne dla ich odbiorców: 
- Prowadzenie bloga oraz fanpage-ów, mających na celu zwiększanie wiedzy i świadomości na temat 
spektrum autyzmu:
https://www.autyzm-blog.pl/  (strona usunięta ze względu na włamania, na początku listopada 2021)
https://www.facebook.com/autyzmblog/
https://www.facebook.com/fundacjaartonomia/
- Zorganizowaliśmy spotkania otwarte NIC O NAS BEZ NAS, Przeprowadzono 2 spotkania, w których wzięło udział łącznie 58 
osób.  Spotkania te umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy osobami w spektrum autyzmu, rodzicami, nauczycielami i 
innymi osobami zainteresowanymi tematem. Jest to bardzo ważny element naszej działalności, gdyż daje możliwość 
wypowiedzenia się osobom samorzeczniczym, a nauczycielom i rodzicom zdobycia wiedzy bez konieczności płacenia.
1)Mity i fakty na temat terapii poznawczo- behawioralnej; 28.01.2021.
2)Nastolatki w spektrum autyzmu (gościnie to założycielki kolektywu Neuroatypowe); 30.08.2021.

- Współorganizowaliśmy razem z „Fundacją Dziewczyny w spektrum” pierwszą w Polsce konferencję poświęconą tematyce 
kobiet w spektrum autyzmu. Konferencja była zrealizowana w ramach projektu Fundacji Dziewczyny w Spektrum „Pasjonatki – 
wsparcie dla kobiet w spektrum autyzmu”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021–2030. W konferencji online dnia 16 października wzięło udział 1410 osób. Wszystkie wykłady zostały bezpłatnie 
udostępnione po konferencji i są dostępne na profilu Facebook konta Fundacji Dziewczyny w spektrum autyzmu

- Przeprowadziliśmy  spotkania online bezpłatne dla odbiorców, m.in. „Autyzm - Presja rówieśnicza a potrzeba akceptacji- 
projekt: Sztuka Wrażliwości” (30.11.21- rozmowa dostępna jest online), bezpłatny life pt. ”Neuroróżnorodnośc jest piękna” z 
okazji zakończenia miesiąca wiedzy na temat autyzmu- nagranie jest dostępne online;

- Prowadziliśmy bezpłatne konsultacje stacjonarne, telefoniczne i on-line dla rodziców i dorosłych osób w spektrum.

- Zorganizowaliśmy kompleksowe, bezpłatne wsparcie dla dziewczynki w spektrum autyzmu (zajęcia indywidualne, Trening 
Umiejętności Społecznych, zebrania z rodzicami w miesiącach wrzesień- grudzień 2021).

- Prowadziliśmy konsultacje z innymi Stowarzyszeniami, Fundacjami, wspólne inicjatywy społeczne on-line, konsultacje 
dotyczące działań w pandemii (współpraca z Fundacją Autism Team, Fundacją Ale Klasa, ze szkołami).

- Współpracowaliśmy z Fundacją kultury bez barier w prowadzeniu szkoleń dotyczących wspierania osób w spektrum autyzmu i 
z niepełnosprawnością intelektualną.

- Zorganizowaliśmy wolontariat dla osób wykształconych na kierunku psychologia, pedagogika, który polegał na wspieraniu 
prowadzących zajęcia terapeutów w naszej Fundacji.

- Prowadziliśmy działania w ramach Projektu „Młodzi Różnorodni - Nic o nas bez nas”: badanie sytuacji dyskryminacji w 
szkołach i na uczelniach, rekrutacja szkół do projektu, pierwsze warsztaty i szkolenia antydyskryminacyjne dla szkół. Projekt 
realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię w ramach Funduszy EOG.

- Prowadzono nieodpłatną grupę wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu, które odbywały się od marca do czerwca 
2021 roku, co dwa tygodnie, a ze wsparcia skorzystało 18 osób. Grupę prowadziły dwie psycholożki.

- Organizując szkolenia, zapewniliśmy bezpłatny dostęp do nich rodzicom lub dorosłym w spektrum zainteresowanym 
tematami, a także podnosiliśmy kwalifikacje pracowników Fundacji. 

- Uczestniczyliśmy w konferencjach, zarówno jako uczestnicy jak i prelegenci zwiększając społeczną świadomość na temat 
neuroróżnorodności.

Ponadto Fundacja prowadziła szereg działań odpłatnych dla odbiorców, realizując główne cele statutowe. Prowadzono: 
- Trening Umiejętności Społecznych- odbywały się grupowe spotkania rozwojowe dla dzieci i młodzieży, łącznie dla 6 grup 
wielkości od 3 do 6 uczestników; Odbyło się 360 spotkań grupowych.
- Przeprowadzono 90 konsultacji oraz 228 spotkania terapeutyczne indywidualne z psychologiem lub pedagogiem specjalnym;
- W wakacje odbył się terapeutyczny turnus stacjonarny, w którym wzięło udział 5 dzieci.

Do odpłatnych działań w ramach działalności gospodarczej, które umożliwiają realizację celów Fundacji  należy zaliczyć 
przeprowadzone warsztaty i szkolenia:, oto najważniejsze z nich:
Data szkolenia/webinaru/wydarzenia Tytuł: Liczba uczestników Liczba uczestników „komercyjnie” Liczba uczestników 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

0

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1600

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

korzystających ze wsparcia Fundacji (udział bezpłatny)
15.02.21 "O miłości w spektrum - webinar walentynkowy" -Psycholog na spektrum 14 13 (1 pracownik Fundacji)
03.03.21 Webinarium „Joga i uważność dla dzieci” 24 22 (2 pracowników Fundacji)
21.03.21. Webinarium „Dziewczyny w spektrum autyzmu” 12 10 (2 pracowników Fundacji)
21.04.21 Webinarium "Pozytywna Dyscyplina w spektrum autyzmu" 32 31 (1 pracownik Fundacji)
03.07.21 Nowy TUS szkolenie kompleksowe 14 11 3
18.09.21 Nauczyciel Wspomagający w pracy z uczniem w spektrum autyzmu. 15 13 2(Fundacja Aleklasa, rodzic)
09.10.21 Nauczyciel Wspomagający w pracy z uczniem w sepktrum autyzmu- szkolenie on-line 19 19 -
Razem  130 119 11

Przeprowadziliśmy także rady pedagogiczne szkoleniowe, szkolenia oraz warsztaty rozwojowe na zamówienie w ramach 
działalności gospodarczej. 
W drugiej połowie 2021 roku poszerzyliśmy nasz zespół o nowych specjalistów. Powołaliśmy Radę Nadzorczą Złożyliśmy 
niezbędne dokumenty do KRS w celu uzyskania statusu OPP, co udało się zrealizować 21.05.2021 roku. Daje nam to motywację 
to poszerzania działań i podnoszenia jakości naszej pracy. Cieszymy się, że pomimo przeciwności związanych z pandemią, 
poszerzyliśmy zakres wsparcia.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć terapeutycznych 
indywidualnych oraz zajęć grupowych (trening 
umiejętności społecznych), zwiększających 
kompetencje komunikacyjne i społeczne dla 
dzieci lub młodzieży ze spektrum autyzmu. 
Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
i młodzieży ze spektrum autyzmu o charakterze 
psycho-edukacyjnym z elementami wymiany 
doświadczeń. Prowadzenie doraźnych 
konsultacji dla osób z niepełnosprawnością i 
rodzin, wsparcie w doborze oddziaływań 
terapeutycznych, znalezieniu placówek, 
specjalistów.

86.90.E 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Prowadzenie otwartych spotkań 
psychoedukacyjnych w otwartej przestrzeni lub 
w formie on-line poszerzających wiedzę o 
spektrum autyzmu.
Prowadzenie szerokich działań na rzecz osób 
narażonych na wykluczenie w ramach projektów 
: badanie sytuacji osób dyskryminowanych w 
szkołach i na uczelniach, warsztaty 
antydyskryminacyjne dla uczniów, studentów i 
nauczycieli, wykładowców, kampanie społeczna, 
warsztaty i konsultacje dla narażonych na 
wykluczenie i konferencja. Organizacja 
konferencji o kobietach w spektrum autyzmu w 
formie online.

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Działalność portali internetowych (prowadzenie 
bloga i fanpage’ów na Facebook'u i Instagramie 
na temat autyzmu).
Regularne pisanie i zamieszczanie informacji 
zwiększających świadomość społeczną na temat 
spektrum autyzmu, edukacji włączającej, działań 
antydyskryminacyjnych i zdrowia psychicznego. 
Bezpłatne webinary i filmy poszerzające wiedzę 
na temat autyzmu różnorodności społecznej. 
Rozmowy w mediach zwiększające społeczną 
świadomość na temat tego, czym jest spektrum 
autyzmu oraz neuroróżnorodność, jak warto 
wspierać działania antydyskryminacyjne i 
zapobiegać wykluczaniu społecznemu.

63.12.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie indywidualnych zajęć 
terapeutycznych, grupowych treningów 
umiejętności społecznych, konsultacji 
indywidualnych dla dzieci i młodzieży 
autystycznej. Prowadzenie konsultacji 
rodzicielskich, na temat radzenia sobie z 
diagnozą u dziecka, na temat komunikacji w 
rodzinie, na tematy związane z 
psychoedukacją o spektrum autyzmu oraz 
ADHD u chłopców i dziewcząt, a także 
wprowadzanie rodziców w zagadnienia 
związane z niebinarnością i 
transpłciowością, czy z okresem 
dojrzewania.
Prowadzenie konsultacji 
psychoterapeutycznych dla osób dorosłych.

86.90.E 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Prowadzenie wsparcia dla osób dorosłych w 
spektrum autyzmu lub z ADHD, a także 
osób z trudnościami w zakresie 
kompetencji społecznych i funkcji 
wykonawczych, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: udzielanie konsultacji 
psychologicznych, psychoterapeutycznych, 
podnoszenie kompetencji miękkich, takich 
jak organizacja pracy, komunikacja, 
samoregulacja. prowadzenie spotkań 
przygotowujących osobę do podjęcia starań 
o pracę, pomoc w pisaniu CV, 
przygotowanie do rozmowy o pracę. 
Uczenie technik radzenia sobie w 
sytuacjach stresowych, nowych i trudnych.

94.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących pracy z uczniem w spektrum autyzmu, 
prowadzenia treningów umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, metod i from 
wsparcia dla dzieci, rozumienia i wspierania osób autystycznych dla pedagogów, 
psychologów, specjalistów, nauczycieli a także rodziców. Webinaria prowadzone w formie 
online z wiedzy o spektrum autyzmu, na temat edukacji włączającej, pracy nauczyciela 
współorganizującego, pracy w duchu pozytywnej dyscypliny, przygotowywanie materiałów 
szkoleniowych dla uczestników
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 239 508,71 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 361 432,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 246 728,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 66 304,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 45 586,18 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 813,76 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 52 806,07 zł

2.4. Z innych źródeł 69 117,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

239 508,71 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

7 219,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

45 586,18 złg) z działalności gospodarczej
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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 127 026,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 640,03 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 26 712,97 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 220 889,19 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

119 701,79 zł 0,00 zł

63 663,97 zł 0,00 zł

18 873,21 zł

0,00 zł

18 650,22 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 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 26 712,97 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

140 543,35 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,10 etatów

7 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 108 027,54 zł

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

100 887,15 zł

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

7 140,39 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 356,24 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 978,62 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

50 055,52 zł

50 055,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57 972,02 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 95 287,15 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 600,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 693,44 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 646,05 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paulina Zawadzka Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14
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