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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica PAJĄKOWSKIEGO Nr domu 44/52 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 728981238

Nr faksu - E-mail biuro@spoza.org Strona www www.spoza.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-15

2011-02-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 87172503600000 6. Numer KRS 0000221611

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

Małgorzata Żuchowska prezes TAK

Krzysztof Szpila wiceprezes TAK

Ewa Lewandowska skarbnik TAK

Andżelika Muschiol sekretarz TAK

Agnieszka Bukowska członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosława Dziewulska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alina Kromp członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karolina Berlińska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie ma na celu dążenie do skutecznej rehabilitacji osób z 
autyzmem oraz ich społecznej adaptacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizując swoje cele będzie w szczególności:
1) inicjować i organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z 
autyzmem,
2) tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin 
osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami,
3) organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów,
4) gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do 
skutecznego prowadzenia terapii,
5) pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu 
terapii,
6) inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne 
leczenie autyzmu,
7) prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia 
autyzmu,
8) inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz 
społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu skutecznymi 
metodami,
9) propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w 
szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz wyjaśniać cele i 
środki jej realizacji,
10) inicjować i organizować współpracę, wymianę doświadczeń, środków 
technicznych i informacji, z organizacjami o podobnych celach działania,
11) inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w 
działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania 
środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia,
12) prowadzić działalność gospodarczą.
13) prowadzić dla osób dorosłych formy wspierania w samodzielnym, 
niezależnym życiu, w tym funkcjonowaniu w ramach mieszkalnictwa 
chronionego, w przygotowaniu do pracy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

nie ma

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

100

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu powstało 15 listopada 2004 roku jako organizacja działająca na rzecz 
osób z autyzmem i ich rodzin. Stowarzyszenie skupia rodziców i terapeutów stosujących w swej pracy Stosowana Analizę 
Zachowania. Stowarzyszenie ma na celu dążenie do skutecznej rehabilitacji osób z autyzmem i ich skutecznej adaptacji.
Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego jest:
    1. gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do skutecznego prowadzenia terapii 
    2. inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne leczenie autyzmu 
    3. prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia autyzmu 
    4. inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu 
skutecznymi metodami 
    5. propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz 
wyjaśniać cele i środki jej realizacji którego dotyczą kody 

Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego jest:
    1. organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z autyzmem 
    2. tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami 
    3. organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów 
    4. pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu terapii 
    5. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do 
pozyskiwania środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia

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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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

Przedmiotem działalności nieodpłatnej 
Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku 
Publicznego jest:
    1. gromadzić i udostępniać pomoce naukowe 
oraz środki techniczne, do skutecznego 
prowadzenia terapii. Prowadzone terapie: 
-terapia według Stosowanej Analizy Zachowania 
(zatrudnianie terapeutów do wspomagania w 
zajęciach oraz do terapii domowej)
-terapie wspomagające: logopedyczna, 
psychologiczna, zajęcia polisensoryczne, 
rehabilitacja ruchowa oraz inne terapie 
stymulujące  rozwój osób z autyzmem; czesne  
za przedszkola , szkoły, zajęcia pozalekcyjne, 
karnety i wejściówki do miejsc publicznych, 
wkłąd własny do projektów, realizowanych przez 
SPOZA, sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, 
ortopedyczny, zestaw komputerowy, tablet, 
drukarka, laminarka, telefon, oprogramowanie; 
pomoce terapeutyczne: książki, edukacyjne 
programy komputerowe, zabawki, rzepy z 
klejem, folia do laminowania, art. papiernicze; 
sprzęt sportowy, Szkolenia dla rodziców i 
terapeutó, superwizje zajęć w przedszkolach i 
szkołach

94.99.Z 90 798,24 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działań popularyzujących 
skuteczne metody leczenia autyzmu poprzez 
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 
finansowanego z dotacji uzyskanych z Gminy 
Miasta Torunia, 
Są to specjalistyczne konsultacje opiniujące i 
diagnozujące problemy dzieci w zakresie 
autystycznego spectrum zaburzeń.
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Poradnią 
Psychologiczno—Pedagogiczną w Toruniu oraz 
toruńskim lekarzami psychiatrami. To głównie 
stąd kierowane są dzieci będące w grupie ryzyka 
autyzmu oraz z orzeczonym autyzmem lub ze 
spektrum autyzmu. Punkt Konsultacyjny  ma na 
celu pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom 
w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, 
dotykającej wszystkie dziedziny życia poprzez 
zapewnienie wszechstronnej pomocy 
polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

90.02.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 141 390,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 141 390,43 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 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. 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

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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inspirowanie i popieranie badań naukowych, 
mające na celu skuteczne leczenie autyzmu. W 
Polsce szacuje się liczbę osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu (ASD - Autystyczne Spectrum 
Zaburzeń) na 60 tys. w roku 2014. Są to dane 
szacunkowe ze względu na brak precyzyjnych 
danych statystycznych. W 2000 r. szacunkowe 
dane dla Polski to ok. 20 tys. dzieci i 10 tys. 
dorosłych z ASD. Jednak w ciągu 15 lat liczba ta 
poważnie wzrosła. Wskaźniki ogólnoświatowe 
występowania autyzmu wynoszą średnio od 3 do 
6 dzieci z ASD na 1000 urodzonych dzieci. W 
latach 2000 – 2014 rodziło się w Polsce 
przeciętnie ok. 380 tys. dzieci rocznie, czyli przy 
przyjęciu wskaźnika 6 dzieci z ASD/1000 
urodzonych dzieci (czyli 1/166), to rocznie 
przybywa ok. 2280 dzieci z ASD. Należy 
podkreślić, że wiele dzieci jak i osób dorosłych 
nie jest zdiagnozowanych lub ma inne 
rozpoznanie, zwłaszcza, jeżeli diagnozę 
postawiono przed wielu laty.

72.20.Z 0,00 zł
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d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22 228,62 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 6 086,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 90 798,24 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

1 Terapia według Stosowanej Analizy Zachowania dla dzieci z autyzmem (zatrudnienie nauczycieli i 
terapeutów u dziecka w domu)

29 590,96 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 106 211,81 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 950,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

12 950,00 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:

265,00 zł

21 963,62 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)

0,00 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 37 642,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 113 446,09 zł 90 798,24 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

103 748,24 zł 90 798,24 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

25,30 zł

9 672,55 zł

0,00 zł 0,00 zł

2 terapie wspomagające: logopedyczna, psychologiczna, zajęcia polisensoryczne, rehabilitacja 
ruchowa oraz inne terapie stymulujące rozwój osób z autyzmem; czesne za przedszkola , szkoły, 
zajęcia pozalekcyjne, karnety i wejściówki do miejsc publicznych, wkłąd własny do projektów, 
realizowanych przez SPOZA, sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, ortopedyczny, zestaw 
komputerowy, tablet, drukarka, laminarka, telefon, oprogramowanie; pomoce terapeutyczne: 
książki, edukacyjne programy komputerowe, zabawki, rzepy z klejem, folia do laminowania, art. 
papiernicze; sprzęt sportowy, Szkolenia dla rodziców i terapeutó, superwizje zajęć w przedszkolach 
i szkołach

61 207,28 zł

1 Terapia według Stosowanej Analizy Zachowania dla dzieci z autyzmem (zatrudnianie nauczycieli i 
terapeutów u dziecka w domu)

29 590,96 zł

2 terapie   logopedyczna, psychologiczna, zajęcia polisensoryczne, rehabilitacja ruchowa oraz inne 
terapie stymulujące rozwój osób z autyzmem; czesne za przedszkola , szkoły, zajęcia pozalekcyjne, 
karnety i wejściówki do miejsc publicznych, wkłąd własny do projektów, realizowanych przez 
SPOZA, sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, ortopedyczny, zestaw komputerowy, tablet, drukarka, 
laminarka, telefon, oprogramowanie; pomoce terapeutyczne: książki, edukacyjne programy 
komputerowe, zabawki, rzepy

61 207,28 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 0,00 zł

0,00 zł
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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

19 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

42 osób fizycznych

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

Druk: NIW-CRSO 8



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)

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 29 590,96 zł

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

29 590,96 zł

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

0,00 zł

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

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
(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)  

129,00 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 29 590,96 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 29 590,96 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

nie ma

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 AUTYZM-STOP-program 
skutecznej pomocy 
terapeutycznej

Zapewnienie kompleksowego 
wsparcia rodzinom osób z 
autyzmem-wiąże się z realizacją 
długofalowych celów 
dotyczących poprawy sytuacji 
osób z autyzmem i ich rodzin w 
Gminie Miasta Torunia. Cele 
realizacji zadania publicznego: 
1.Wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci poprzez 
zapewnienie im dostępu do 
efektywnej terapii
2. Pomoc osobom z autyzmem 
oraz ich rodzinom w 
przezwyciężaniu skutków 
niepełnosprawności , 
dotykającej wszystkie dziedziny 
życia

Gmina Miasta Torunia 9 950,00 zł

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

0,00 zł

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

1 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

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)

2 AUTYZM-STOP-program 
skutecznej pomocy 
terapeutycznej-kontynuacja

Zapewnienie kompleksowego 
wsparcia rodzinom osób z 
autyzmem-wiąże się z realizacją 
długofalowych celów 
dotyczących poprawy sytuacji 
osób z autyzmem i ich rodzin w 
Gminie Miasta Torunia. Cele 
realizacji zadania publicznego: 
1.Wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci poprzez 
zapewnienie im dostępu do 
efektywnej terapii 2. Pomoc 
osobom z autyzmem oraz ich 
rodzinom w przezwyciężaniu 
skutków niepełnosprawności , 
dotykającej wszystkie dziedziny 
życia

Gmina Miasta Torunia 3 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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
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nie ma

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Żuchowska-prezes SPOZA
Krzysztof Szpila -Wiceprezes SPOZA Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-09
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