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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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.
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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie zamierza realizować powyższe cele poprzez odpłatną i 
nieodpłatną działalność.
Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji 
Pożytku Publicznego jest:
    1. gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do 
skutecznego prowadzenia terapii (PKD: 94.99.Z)
    2. inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne 
leczenie autyzmu (PKD: 72.20.Z)
    3. prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia 
autyzmu (PKD: 90.02.Z) 
    4. inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz 
społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu skutecznymi metodami 
(PKD: 88.99.Z)
    5. propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w 
szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz wyjaśniać cele i 
środki jej realizacji którego dotyczą kody (PKD: 94.99.Z)

Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji 
Pożytku Publicznego jest:
    1. organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z autyzmem (PKD: 
85.10.Z)
    2. tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin 
osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami (PKD: 85.60.Z)
    3. organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów (PKD: 85.59.B)
    4. pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu 
terapii (PKD: 88.10.Z)
    5. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w 
działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania 
środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia 
(PKD: 94.99.Z)
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu, zwane dalej Stowarzyszeniem,  powstało 15 listopada 2004 roku jako 
organizacja działająca na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Stowarzyszenie  man a celu skuteczną rehabilitację osób z 
autyzmem i ich społeczną adaptację. 
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 .

Środki na realizację celu statutowego Stowarzyszenie pozyskuje w otwartych konkursach grantowych.W ten sposób już od 2012 
roku, rokrocznie, otrzymujemy środki z Gminy Miasta Torunia. Dzięki nim w 2021 roku  zrealizowaliśmy dwa projekty:

1. ,,Autyzm Stop-program skutecznej pomocy terapeutycznej.

Projekt zakładał przeprowadzenie działań diagnostyczno – profilaktyczno – rehabilitacyjnych i terapeutycznych, mających na 
celu aktywizację i integrację społeczną osób z autyzmem oraz wsparcie otoczenia osób z autyzmem, które mają na celu pomoc 
osobom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Celem tego zadania było:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem poprzez zapewnienie im dostępu do efektywnej terapii, 
2. Pomoc osobom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej
wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na
diagnozie, terapii i edukacji.
3. Poprawa sytuacji rodzin osób z autyzmem.
4. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z autyzmem.
5. Angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w terapii i przygotowanie naturalnego środowiska
dziecka jakim jest dom rodzinny do efektywnej terapii oraz do integracji społecznej.
6. Wszechstronne wsparcie rodzin poprzez umożliwienie udziału w konsultacjach ze specjalistami.
7. Zrekompensowanie negatywnych efektów spowodowanych brakiem systematycznej terapii podczas trwajacej nadal  
pandemii

Projekt podzielony jest na dwa działania:

I. Punkt konsultacyjny
II. Indywidualne zajęcia terapeutyczne "Mogę więcej"

PUNKT KONSULTACYJNY

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.

MOGĘ WIĘCEJ - indywidualne zajęcia terapeutyczne

To indywidualne zajęcia terapeutyczne, rozwijające sfery deficytowe uczniów, przeprowadzane w środowisku naturalnym osób z 
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autyzmem. Działaniem tym objęci zostali uczniowie
(25 osób autystycznych) niżej funkcjonujących, którzy wymagali zwiększenia ilości godzin pracy terapeutycznej oraz małe dzieci , 
dopiero zaczynające terapie, które potrzebuję bardzo intensywnych działań. Osoby  z autyzmem będą uczyły się na tych 
zajęciach: prawidłowego kontaktu wzrokowego, dzielenia się uwagą, zabawy adekwatnej do wieku, nawiązywania interakcji z 
rówieśnikami i dorosłymi, samodzielności, będą nabywały umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Programy 
były dostosowane do ich indywidualnych możliwości, oparte na Stosowanej Analizie Zachowania.
Terapia miała miejsce w domu osoby z autyzmem, w relacji 1na1.  
 Bezpieczne warunki domowe okazały się niezwykle ważne w  sytuacji pandemii, gdzie minimalizowały ryzyko zakażenia i przez 
wiele miesięcy były jedyną dostępną dla dziecka formą pomocy. W obliczu nieznanej przyszłości związanej z epidemią 
koronawirusa.

2. ,,Razem łatwiej"-grupa wsparcia psychologicznego dla matek dzieci z autyzmem

Były to zajęcia mające na celu wsparcie psychologiczne matek dzieci i młodzieży z autyzmem. Odbywały się jeden raz w 
miesiącu, trwały 4 godziny. 
Bezpośrednim efektem była pomoc rzeczywista ok 20 matkom dzieci i młodzieży z autyzmem, będących podopiecznymi naszego 
Stowarzyszenia. A co za tym idzie była to rzeczywista pomoc w lepszym funkcjonowaniu całych tych 20 rodzin dotkniętych 
diagnozą autyzmu. Matki zdobyły wiedzę na temat ,, jak pomóc samej sobie" , czyli nauczyły się technik relaksacyjnych 
obniżających stres i lęki, zdobyły umiejętności budowania strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odczytywania 
sygnałów płynących z własnego ciała i reagowania na nie, zanim pogłębiły się i nawarstwiły.
Prowadząca: psychoterapeutka Joanna Dardzińska-,,Zacznij blisko”, Miejsce: ,,2 Piętro” ul. Konopnickiej 13 w Toruniu.
Udział w zajęciach był bezpłatny.

Innym żródłem dofinansowania realizowanych projektów Stowarzyszenia w 2021 roku był Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki tej instytucji Stowarzyszenie wsparło młodzież i dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, 
realizując projekt pt: ,,Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne były to grupowe spotkania mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci i 
młodzieży w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. 
Prowadzone były w dwóch grupach wiekowych (6-13 i 14-19), grupa młodsza wiosną, grupa starsza jesienią. Uczestnicy 
pochodzili z Torunia i okolicznych powiatów, m.inn. aleksandrowskiego i inowrocławskiego . Cykl zajęć obejmował 8 spotkań, raz 
w tygodniu dla każdej grupy, po 90 min. . Zajęcia prowadzone były w oparciu o metody kształtujące umiejętności społecznych, 
m.in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, dramę, naukę rozpoznawania i reagowania na emocje innych osób, 
ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. Uczestnicy  otrzymywali również zadania domowe mające na celu utrwalenie 
ćwiczonych umiejętności.
 Uczestnikami zajęć były osoby mające trudności w społecznym funkcjonowaniu, zwłaszcza w grupie rówieśniczej, w środowisku 
szkolnym, ale również w domu. Założyliśmy, że mogły to  być osoby posiadające diagnozę w zakresie trudności społecznych, jak i 
osoby bez diagnozy, które potrzebują kształtowania kompetencji w zakresie zachowań społecznych oraz rozwijania komunikacji. 
Założyliśmy również , że będą to osoby pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem ze względu na trudne warunki życiowe 
spowodowane różnorodnymi czynnikami, np: obecnością rodzeństwa z niepełnosprawnością, także dzieci pochodzące z 
niepełnych rodzin, także z rodzin dysfunkcyjnych, wymagających wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym. 
Bezpośrednimi efektami zajęć była pomoc rzeczywista 16 dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, poprzez wzmocnienie i 
rozwijanie następujących sfer: 
-poczucie pewności siebie 
- świadomość swoich mocnych i słabszych stron,
- umiejętność rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
- umiejętność wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),
- umiejętność rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
- przestrzeganie zasad i norm społecznych,
- umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
- umiejętność pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
- zdobycie wiedzy na temat pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
- poznanie sposobów na rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
- poznanie sposobów na radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.
Zajęcia były bezpłatne.

W roku 2021 Stowarzyszenie po raz pierwszy otrzymało dotacje z PFRONu, jako partner w  ogólnopolskim projekcie 
realizowanym wspólnie ze  Stowarzyszeniem Terapeutów z Warszawy -Liderem- Konkurs Nr 1/2020-,,Pokonamy bariery” , pt: 
,,Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem”.
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Projekt stanowił systemowe połączenie pracy z osobami z zaburzeniami z zakresu autyzmu oraz z ich rodzinami mające na celu 
trwałe podniesienie jakości życia 90 osób niepełnosprawnych poprzez wzmocnienie ich samodzielności i kompetencji 
społecznych. Zakładał rozwój kompetencji deficytowych osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami 
rozwoju, co w rezultacie pozwoliło na zmniejszenie wykluczenia społecznego, miało na celu wspierać integrację społeczną i 
aktywizację tych osób. Dzięki włączeniu rodziców i opiekunów w zajęcia nastąpiło i ich aktywne włączenie w cały w proces 
rewalidacji co umożliwi zapewnienie trwałych efektów pracy terapeutycznej, nie ograniczającej się jedynie w terapii do relacji 
terapeuta-podopieczny, ale pozwalającej na rozwijanie umiejętności osób niepełnosprawnych również w codziennym życiu 
rodzinnym. Zwiększenie świadomości oraz zaradności rodzin sprawujących opiekę nad osobami dotkniętymi zaburzeniami z 
zakresu autyzmu pozwoliło na przeciwdziałanie patologiom oraz zapewnienie możliwie najwyżej funkcjonalności rodziny 
opiekującej się osobą niepełnosprawną.

W ramach projektu przewidziane było  realizowanie zajęć indywidualnych prowadzonych co do zasady w środowisku domowym 
wraz z włączeniem rodziców (opiekunów) w proces terapeutyczny. Średnio przewidziane było 15 godzin wsparcia miesięcznie na 
uczestnika projektu przez okres 14 miesięcy. Każdorazowo praca terapeutyczna została poprzedzona diagnozą mocnych i słabych 
stron uczestnika projektu  oraz obszarów deficytowych wymagających pracy terapeutycznej. Na podstawie tak opracowanej 
diagnozy oraz obserwacji z miesiąca pracy z uczestnikiem projektu został stworzony Indywidualny Plan Działań, który  stanowił 
podstawę do dalszej pracy terapeutycznej.
W ramach działań towarzyszących zakupione zostały również materiały i drobne pomoce terapeutyczne do realizacji zajęć takie 
jak karty pracy oraz inne materiały i pomoce wspierające naukę.

W grudniu 2021 otrzymaliśmy darowiznę 10 000 zł od Fundacji PGE , która przeznaczyliśmy na  realizację zadania w 2022 r 
wspierającego młodzież ze spektrum autyzmu.

Stowarzyszenie jest partnerem merytorycznym akcji ,,Ciche godziny " w Atrium Copernicus. 
Prowadzi również akcje uświadamiające społeczeństwo na temat potrzeb osób z autyzmem , szczególnie 2 kwietnia, podczas 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Do realizacji opisanych projektów  w 2021 roku Stowarzyszenie zatrudniało  55 osób na umowę zlecenie oraz podpisało 8 
porozumień o współpracy z terapeutami prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI NGOsami

1. Kontynuacja współpracy z Fundacją CircArt-Spoza w Toruniu zostało partnerem merytorycznym podczas realizowania 
Toruńskiego Festiwalu Nowego Cyrku, w ramach którego dla podopiecznych Stowarzyszenia zostały zorganizowane cyrkowe 
warsztaty sensoryczne  na toruńskiej Barbarce.

2. Nawiązanie współpracy z młodą Fundacją ,,Dotknij Natury” Pani Svitlany Razdolskiej;

 Wspólna realizacja projektu w ramach Mikrograntu z OWES pt; „W kobiecym kręgu”- wsparcie mam o niebieskim sercu. 
(1.08.2021-31.10.2021), dedykowany  matkom z naszego Stowarzyszenia .

Głównym celem projektu było przeprowadzenie pilotażowych zajęć, będących próbą generalną przed rozpoczęciem właściwiej 
działalności – pomocy kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, potrzebującym wytchnienia- matkom 
dzieci z autyzmem.  
  Powodzenie projektu dało impuls przyszłej organizacji, pozwoliło na przetestowanie zakładanego modelu biznesowego 
niosącego jednocześnie misję społeczną, która leży na sercu członków przyszłej organizacji pozarządowej.
Poprzez realizację projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

1. Zbudowanie  doświadczenia grupy w zakresie organizacji usług związanych z działalnością ekonomiczną 
2. Wsparcie 8 matek dzieci z autyzmem poprzez zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem.
3. Wymiana kulturowa między 14 kobietami z różnych kręgów kulturowych, z różnymi historiami życia, poprzez przeprowadzenie 
6 godzin międzykulturowych warsztatów kulinarnych
4. Zbudowanie wspólnoty 8  kobiet-adresatów przyszłych działań projektowych,
5. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców Gminy Miasta Torunia na temat autyzmu
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu 8 matek dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie im dostępu do usług, 
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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

leżących poza ich zasięgiem finansowym.
6. Powstanie filmu promującego realizowane działania, który będzie wizytówką multimedialną przyszłej Fundacji.

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 i 
środki techniczne do skutecznego prowadzenia 
terapii. 
Stowarzyszenia pomaga organizować oraz 
współfinansować terapie wspomagające rozwój 
dziecka, takie jak:Stosowana analiza Zachowania 
(zatrudnianie i szkolenie nauczycieli w ramach 
terapii domowej/środowiskowej)a także:
terapie logopedyczne, psychologiczne, 
polisensoryczne, rehabilitacje ruchowe oraz inne 
terapie stymulujące rozwój osoby z autyzmem.
Stowarzyszenie pomaga finansować koszty 
pomocy terapeutycznych oraz koszty związane z 
edukacją (czesne za przedszkola, szkołę, zajęcia 
pozalekcyjne, ) zakup karnetów i wejściówek do 
miejsc publicznych, wkładu własnego do 
projektów realizowanych przez Spoza, sprzętu 
rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego, 
zestawów komputerowych, drukarek, laminarek, 
tabletów, telefonów, oprogramowania, art. 
papierniczych, kosztów szkoleń dla rodziców, , 
terapeutów, kosztów superwizji w szkołach i 
przedszkolach.

94.99.Z 129 187,14 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działań popularyzujących 
skuteczne metody leczenia autyzmu poprzez 
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci 
zagrożonych diagnozą autyzmu ( w ramach 
dotacji z Gminy Miasta Torunia)Specjalistyczne 
konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą 
diagnozie oraz natychmiastowej poprawie 
funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez 
umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami 
zadania są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub 
już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują 
pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która 
polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, 
omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu 
dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas 
spotkań podejmowana jest praca z dzieckiem, 
rodzice otrzymują informacje zwrotne - w jaki 
sposób podjąć współpracę z dzieckiem 
autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z 
zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, 
autoagresja, rutyny. Do Punktu Konsultacyjnego 
trafiły rodziny, które samodzielnie szukały 
informacji w internecie, polecone przez innych 
rodziców lub były kierowane z Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej . Do Punktu 
trafiały również dzieci badane przez toruńskich 
lekarzy psychiatrów , dzieci z orzeczonym 
autyzmem.Wsparcie udzielane jest poprzez 
pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami 
rozwojowymi, planowanie terapii ze 
szczególnym uwzględnieniem zaburzeń 
psychologicznych i społecznych, konstruowanie 
indywidualny

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) 772 160,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 772 160,27 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inspirowanie i popieranie badań naukowych 
mających na celu skuteczne leczenie autyzmu.
Wg Fundacji Jaś i Małgosia z Łodzi  (dane z 
2022r) autyzm występuje u 1 dziecka na 100. 
Biorąc pod uwagę, że w Polsce każdego roku 
rodzi się ok 380000 dzieci (GUS) to każdego roku 
przybywa ponad 2000 dzieci ze spektrum 
autyzmu.Należy też podkreślić, że wielu 
dorosłych jest niezdiagnozowanych lub 
zdiagnozowanych błędnie, także warto 
zauważyć, że w ostatnich 25 latach  
występowanie  autyzmu zwiększyło się 25 
krotnie.

72.20.Z 0,00 zł
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132 086,03 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 555 300,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 43 834,24 zł

2.4. Z innych źródeł 40 940,00 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 2 898,89 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 129 187,14 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

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

1 Organizowanie terapii-jest to Koszt wkładu własnego w projekty, których celem jest organizowanie 
dziecku z autyzmem terapii środowiskowej

25 000,00 zł

1 Finansowanie terapii wspomagających rozwój osoby z autyzmem (terapie logopedyczne, 
psychologiczne , pedagogiczne, polisensoryczne oraz ruchowe) a także finansowanie zajęć 
stymulujących rozwój  (wejściówki na basen, zajęcia pozaszkolne), również zakup pomocy 
terapeutycznych, finansowanie czesnego za naukę w placówkach, szkoleń dla rodziców

105 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

38 400,00 zł

516 900,00 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

43 834,24 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 197 568,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 574 591,29 zł 129 187,14 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

574 591,29 zł 129 187,14 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 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

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)

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

55 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
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 378 825,00 zł

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

378 825,00 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)  

574,00 zł

21 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

21 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 378 825,00 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 378 825,00 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

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)

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)

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

3 500,00 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)

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

1 Autyzm-Stop-program 
skutecznej pomocy 
terapeutycznej

1. Wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci z 
autyzmem poprzez zapewnienie 
im dostępu do efektywnej 
terapii, 
2. Pomoc osobom z autyzmem 
oraz ich rodzinom w 
przezwyciężaniu skutków 
niepełnosprawności, 
dotykającej
wszystkie dziedziny życia, 
poprzez zapewnienie 
wielostronnej, 
wielospecjalistycznej pomocy 
polegającej na
diagnozie, terapii i edukacji.
3. Poprawa sytuacji rodzin osób 
z autyzmem.
4. Budowanie pozytywnego 
wizerunku osób z autyzmem.
5. Angażowanie rodziców do w 
terapię

Gmina Miasta Toruń 28 950,00 zł

2 Razem łatwiej-grupa 
wsparcia psychologicznego 
dla matek dzieci z autyzmem

Wsparcie psychologiczne matek 
dzieci z autyzmem poprzez  
m.inn.zdobycie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem,

Gmina Miasta Toruń 3 350,00 zł

3 Zajęcia rozwijające 
umiejętności społeczne dla 
dzieci i młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Poprawa funkcjonowania dzieci 
i młodzieży w sytuacjach 
społecznych poprzez zmianę 
zachowań nieakceptowanych  
na pożądane i społecznie 
akceptowane.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

5 000,00 zł

4 W kobiecym kręgu-wsparcie 
mam o niebieskim sercu

zorganizowanie wydarzenia  -
wernisażu-dla matek ze 
Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom z Autyzmem w ramach 
projektu realizowanego 
wspólnie z  zaprzyjaźnioną 
Fundacją ,,Dotknij Natury"  
pt:W kobiecym kręgu-wsparcie 
mam o niebieskim sercu, na 
terenie Gminy Łysomice

Urząd Gminy Łysomice 1 100,00 zł

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

1 „Praca środowiskowa drogą 
do podniesienia 
samodzielności osób z 
autyzmem.”

podniesienie samodzielności 
osób z autyzmem

PFRON 516 900,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

nie ma

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Żuchowska- prezes
Krzysztof Szpila-wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

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

2022-10-14
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