
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BYDGOSZCZ

Powiat BYDGOSZCZ

Ulica UL. WŁADYSŁAWA 
BRONIEWSKIEGO

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-316 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 604085145

Nr faksu E-mail stowarzyszenie-aspi@wp.pl Strona www www.stowarzyszenie-aspi.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34062948200000 6. Numer KRS 0000335258

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 Błaszczyk PREZES TAK

Barbara Golasik ZASTĘPCA PREZESA TAK

Katarzyna Nowicka SEKRETARZ TAK

Magdalena Nakielska CZŁONEK ZARZĄDU TAK

Edyta Bartłomiejczak 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

Edyta Świstowska PRZEWODNICZĄCA TAK

Monika Romańska CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

Marta Jurgońska CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

Łucja Umińska CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z ZESPOŁEM ASPERGERA "ASPI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom przewlekle 
chorym
i niepełnosprawnym z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym
autyzmem oraz ich rodzin, a w szczególności prowadzenie działań z 
zakresu:
 ochrony i poprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
 terapii i rehabilitacji,
 edukacji,
 podnoszenia sprawności fizycznej,
 turystyki i rekreacji,
 rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy,
 uspołeczniania,
 podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 usamodzielniania,
 poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i zawodowej,
 adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
 przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób z zespołem Aspergera i 

wysoko
funkcjonującym autyzmem;
2) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i 
opieką nad
osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów
obowiązujących przepisów prawa przez:
1) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 
instytucjami,
placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, 
zakładami
pracy, szkolnictwem itp.;
2) korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w 
celu
rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z zespołem 
Aspergera
i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin przez członków 
Stowarzyszenia
oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;
3) gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami
finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn 
pieniężnych
i rzeczowych, zbiórek, działalności charytatywnej, spadków i zapisów, 
dotacji
państwowych i społecznych oraz sponsoringu;
4) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze 
opiekuńczo
– rehabilitacyjnym, działań edukacyjnych, a także terapii i rehabilitacji 
grupowej
i indywidualnej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych osób z zespołem 
Aspergera
i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin i osób z ich 
najbliższego
otoczenia;
5) organizowanie imprez okazjonalnych, konferencji, turnusów i plenerów
rehabilitacyjnych, turnusów instruktażowych oraz szkoleń a także wczasów
rodzinnych, wycieczek i obozów, w tym rehabilitacyjnych, dla dzieci i 
dorosłych,
dodatkowo organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i 
ich rodzin,
poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa;
6) tworzenie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej 
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na
zasadach określonych w przepisach szczególnych, kół specjalistycznych
i środowiskowych grupujących osoby z zespołem Aspergera oraz ich 
rodziny;
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej samodzielnie lub 
wspólnie
z placówkami służby zdrowia i oświaty;
8) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw 
fachowych
dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
9) refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych
Stowarzyszenia oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach 
członków,
podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz 
realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia;
10) pomoc merytoryczną, finansową i rzeczową w organizowaniu miejsc 
pracy dla
osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
11) udzielanie zapomóg finansowych osobom z zespołem Aspergera i 
wysoko
funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji
finansowej, materialnej lub życiowej;
12) pomoc merytoryczną, finansową i rzeczową dla placówek 
rehabilitacyjnych,
edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych zajmujących się osobami z 
zespołem
Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinami;
13) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwojowych dla osób z zespołem 
Aspergera
i wysoko funkcjonującym autyzmem;
14) organizowanie, prowadzenie i wspieranie funkcjonowania mieszkań 
chronionych;
15) prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje
społeczne i kwalifikacje zawodowe osób z zespołem Aspergera i wysoko
funkcjonującym autyzmem.

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)

BRAK

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

260

0

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

Stowarzyszenie w roku 2018 realizowało swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zajęć terapeutycznych  w ramach projektów:
    a) projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. JESTEM ASPI i DOBRZE SOBIE RADZĘ! ( organizowanie zajęć grupowych 
TUS, TFC, imprezy okolicznościowe, obozy terapeutyczne, pomoc edukacyjna)
    b) projekt współfinansowany ze środków PFRON "SAMODZIELNY" ( asystowanie osobom z zespołem Aspergera w różnych 
czynnościach życiowych).
    
2. Organizację innych zajęć ogólnorozwojowych i integracyjnych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i całych rodzin:
• bal noworoczny I 2018;
• 6 obozów dla młodzieży letnie w górach i 1 dla dzieci nad jeziorem w ramach JASR, obóz wspinaczkowy,
• comiesięczna kawiarenka rodzica z towarzystwem pedagoga;
3. Złożenie 7 wniosków o dofinansowanie projektów do różnych instytucji.
4. Remont współfinansowany przez PFRON (wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia, wymiana instalacji elektrycznej, 
podłóg, postawienie ścianek, odmalowanie). Utrzymanie, konserwacja i modernizacja siedziby Stowarzyszenia.
5.Zawarcie   licznych   umów   i   porozumień   niezbędnych   do   prowadzenia działalności:
• zawarcie umów z personelem merytorycznym,
• podpisanie umów z grantodawcami,
• podpisanie umów najmu pomieszczeń na terapię,
• zawarto liczne porozumienia o współpracy z wolontariuszami.
6. Otwarcie Podmiotu leczniczego - wrzesień 2018 roku.
7. Działania w obszarze administracyjno-instytucjonalnym:
• uporządkowanie i uaktualnienie danych osobowych członków Stowarzyszenia;
• podjęcie   uchwały   Komisji   Rewizyjnej,   na   mocy   której   udziela   się upoważnienia   członkom   KR   do   reprezentowania   
Stowarzyszenia   przy czynnościach   prawnych   dokonywanych   pomiędzy   Stowarzyszeniem   ASPI
a członkiem zarządu Stowarzyszenia;
• III   2018   -   PFRON   przeprowadził   kontrolę   II   -go   etapu   projektu   JASR zakończoną pomyślnie;
• III 2018 - przeprowadzono audyt II-go etapu projektu JASR;
• VII 2018 – Sanepid oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy skontrolowało naszą   grupę   obozową   w   Wilkasach  w   zakresie   
spełnienia wymogów objętych ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN z 30-03-2016. - obie kontrole nie wykazały 
uchybień;
8. Pozostałe zadania realizowane przez Stowarzyszenie:
• prowadzenie biblioteczki Stowarzyszenia i ciągłe powiększanie księgozbioru,
• prowadzenie strony internetowej www.stowarzyszenie-aspi.pl,
• promocja Stowarzyszenia w internecie.

Druk: NIW-CRSO 4



3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

współdziałanie z władzami państwowymi i 
samorządowymi, instytucjami, placówkami 
służby zdrowia, organizacjami politycznymi i 
społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem 
itp.; 3) gromadzenie, a następnie właściwe 
dysponowanie posiadanymi zasobami 
finansowymi, pochodzącymi ze składek 
członkowskich, darowizn pieniężnych i 
rzeczowych, zbiórek, działalności charytatywnej, 
spadków i zapisów, dotacji państwowych i 
społecznych oraz sponsoringu; 2) korzystanie ze 
środków masowego przekazu (prasa, radio, 
telewizja) w celu rozpropagowania społecznej 
działalności na rzecz osób z zespołem Aspergera 
i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich 
rodzin przez członków Stowarzyszenia oraz 
szerszego nawiązania kontaktu ze 
społeczeństwem ludzi zdrowych;

88.99.Z 10 000,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i 
czytelni wydawnictw fachowych dotyczących 
autyzmu i zagadnień pokrewnych; Szerzenie 
wiedzy z zakresu Zespołu Aspergera wśród 
rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także 
samych ludzi, którzy szukają własnej tożsamości 
po uzyskaniu późnej diagnozy. Ponad to 
prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i 
wychowawców, oraz rodziców, których dzieci są 
świeża po diagnozie. Uczestniczenie w 
konferencjach w różnych miastach z prelekcjami 
dla pracowników PPP, szkół i rodziców.

91.01.A 1 000,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

1) cały czas pracujemy pozyskiwaniem kolejnych 
wolontariuszy (uczniów, studentów), którzy 
uczestniczą w zajęciach grupowych tzw. TUS i 
TUP treningu umiejętności społecznych i trening 
umiejętności praktycznych, będący swoistym 
lustrem swoich rówieśników z ZA, pomagając im 
zrozumieć "normalny" świat. 2) Praca 
wolontariuszy-asystentów (studentów 
psychologii lub kierunków pokrewnych oraz 
specjalistów), którzy pomagają terapeucie w 
pracy z grupą. Ucząc się i zdobywając 
doświadczenie, a po uzyskaniu dyplomu 
samodzielnie prowadząc grupę i "szkoląc" tym 
samym następnych wolontariuszy-studentów. 3) 
Angażujemy wolontariuszy-członków, do prac na 
rzecz Stowarzyszenia, do organizacji różnych 
imprez dla całego grona. 4) Codzienna praca 
wolontariacka członków zarządu.

85.59.B 1 000,00 zł

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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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) 1 303 137,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 303 137,90 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

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 182 591,04 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

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20 565,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 079 279,11 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

46 145,00 zł

1 033 134,11 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
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2.4. Z innych źródeł

20 702,45 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 623,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 565,30 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 314 507,65 zł 20 565,30 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

1 297 514,90 zł 20 565,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 544,00 zł

0,00 zł

15 448,75 zł 0,00 zł

1 Organizowanie zajęć terapeutycznych 20 565,30 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

87 380,00 zł

95 211,04 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

96 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

116 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)

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 598 181,93 zł

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

598 181,93 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)

1 586,35 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)  

445,92 zł

30 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  OKw 
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

30 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 598 181,93 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 598 181,93 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

4 410,00 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)

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

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 Samodzielny. rehabilitacja osób z zespołem 
Aspergera

Urząd Marszałkowski 1,00 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

2 840,00 zł

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

1 Jestem ASPI i dobrze sobie 
radzę!

rehabilitacja osób z zespołem 
Aspergera

PFRON 1,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Błaszczyk
Magdalena Nakielska
Edyta Bartłomiejczak

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

2019-07-09
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