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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZABIERZÓW

Powiat KRAKOWSKI

Ulica OGRODOWA Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość WIĘCKOWICE Kod pocztowy 32-082 Poczta BOLECHOWICE Nr telefonu 606837302

Nr faksu 123784359 E-mail biuro@farma.org.pl Strona www farma.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-06-03

2004-03-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35161731000000 6. Numer KRS 0000115868

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

Alina Krystyna 
Perzanowska

Prezes TAK

Beata Rudko Wiceprezes TAK

Piotr Michał Ćwik Sekretarz 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

Witold Andrzej Dygoń Prezydent 
Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

Sabina Katarzyna 
Łyczakowska

Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

Józef Roman Butscher Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

Nela Grzegorczyk Dłuciak Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych 
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich 
rodzin, a w szczególności:
A) Założenie ośrodka stałego pobytu, oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób 
dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także 
zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka, oraz 
sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości rozwój sieci 
takich wspólnot;
B) Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego terapii;
C) Skupienie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc bliźnim 
dotkniętym autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) przygotowanie programu i zasad funkcjonowania ośrodka;
b) budowę ośrodka, oraz zorganizowanie jego działalności;
c) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ośrodka;
d) prowadzenie ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki 
zrównoważonego rozwoju;
e) szkolenie personelu ośrodka
f) konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące nowoczesne 
metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem;
g) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz edukacji, 
terapii, rehabilitacji, w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób dotkniętych autyzmem;
h) działania mające na celu ochronę zdrowia;
i) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji 
zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi;
j) działania na rzecz społeczeństwa równych szans;
k) wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i 
publicznym w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych;
l) realizowanie zadań publicznych w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych z autyzmem;
m) wspieranie działalności szkoleniowej, badawczej i informacyjnej 
służącej rozwojowi inicjatyw obywatelskich i spójności działań sektora 
pozarządowego;
n) prowadzenie analiz, badań, oraz dokonywanie ekspertyz dotyczących 
instrumentów, metod i programów związanych z osobami 
niepełnosprawnymi;
o) działania sprzyjające zwiększeniu możliwości oddziaływania organizacji 
pozarządowych na rynek pracy, w tym w ramach prowadzonego hostelu i 
gospodarstwa rolnego;
p) prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych;
q) rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych;
r) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych dla 
osób z autyzmem i ich rodzin;
s) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, 
krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji jak również z osobami i instytucjami wykazującymi 
zainteresowania celami Fundacji poprzez organizowanie wspólnych akcji 
dotyczących:
- zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków, żywności, 
odzieży na rzecz osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwojowymi,
- udzielanie im i ich rodzinom wszechstronnej pomocy finansowej i 
rzeczowej,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa 
w zakresie problemu autyzmu,
- uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem.
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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
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W roku 2020 Fundacja realizowała wszystkie główne cele statutowe. Najważniejszym z nich było prowadzenie ośrodka Farma 
Życia - miejsca stałego pobytu (w tym zamieszkania), oraz terapii, pracy, rehabilitacji i aktywizacji społecznej dorosłych osób z 
autyzmem. W ramach prowadzonego ośrodka, funkcjonował Małopolski Dom Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia", oraz 
Dzienne Centrum Aktywności wraz z gospodarstwem ekologicznym. Małopolski Dom Pomocy Społecznej to specjalistyczna 
placówka stałego pobytu przeznaczona dla dorosłych osób z autyzmem zlokalizowana w części budynków ośrodka Farma Życia 
w podkrakowskich Więckowicach. MDPS funkcjonuje w ramach prowadzonej odpłatnej działalności statutowej. Pobyt 
mieszkańców finansowany jest na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej - a więc z opłat mieszkańców, ich 
opiekunów, oraz z funduszy miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. Działalność MDPS w roku 2020, podobnie 
jak w latach ubiegłych wymagała także dofinansowania ze środków własnych Fundacji. Mieszkańcy ośrodka korzystają z zajęć, 
oraz usług i infrastruktury dostępnych na Farmie Życia. W roku 2020 z powodu pandemii COVID-19, MDPS funkcjonował w 
reżimie sanitarnym określonym dla tego typu placówek. Fundacja korzystała z dostępnych środków (pomoc finansowa, granty) 
przeznaczonych na zapewnienie bezpieczeństwa placówki, szczęśliwie, dzięki wprowadzonym zasadom, oraz wzorowej pracy 
personelu, nikt spośród mieszkańców ośrodka nie uległ zakażeniu.
Dzienne Centrum Aktywności na Farmie Życia służy aktywizacji, terapii i rehabilitacji oraz integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych z autyzmem. DCA funkcjonuje w ramach prowadzonej nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji. 
Zajęcia DCA prowadzone są w oparciu o zasoby kadrowe Fundacji - doświadczonych terapeutów i trenerów, oraz infrastrukturę 
Farmy Życia w Więckowicach (pracownie, gospodarstwo rolne), a także filię DCA - Hostel "Dom w połowie drogi" zlokalizowany 
w Krakowie. Działalność DCA finansowana jest w ramach prowadzonych przez Fundację projektów i zadań zleconych (często 
wieloletnich), oraz ze środków własnych Fundacji. Najważniejsze projekty realizowane w ramach DCA w roku 2020 finansowane 
były przede wszystkim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz ze środków własnych 
Fundacji. Działania te były adresowane do kilkudziesięciu dorosłych osób z autyzmem z Krakowa i okolic. W roku 2020 z 
powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń znaczna część zajęć odbywała się w trybie zdalnym.
W roku 2020 w ramach gospodarstwa rolnego, przy wsparciu stałych mieszkańców ośrodka, oraz uczestników zajęć Fundacja 
prowadziła uprawy ekologiczne i chów owiec.
Oprócz powyższych stałych form działalności, w roku 2020 Fundacja prowadziła lub współorganizowała między innymi 
następujące działania:
- w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach w 
związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 zakupiono  śr. ochrony osobistej, sprzęt niezbędny do walki z zagrożeniem 
COVID-19 oraz zapewniono wsparcie finansowe dla personelu Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach w 
ramach środków otrzymanych z ROPS, dodatkowe śr. ochrony osobistej zakupiono ze śr. PFRON.

- Fundacja korzystała ze wsparcia finansowego ze strony zaprzyjaźnionych organizacji i podmiotów prywatnych:
- darowizna celowa Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" przeznaczona na zatrudnienie terapeuty w MDPS przez okres 
całego roku,
- dotacja celowa w ramach umowy o współpracy ("Choinki Jedynki") z Fundacją Anny Dymnej "Mimo Wszystko" przeznaczona 
na potrzeby Ośrodka Farma Życia, w tym: prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zakup brakującego sprzętu AGD, 
doposażenie pracowni, remont pomieszczeń mieszkańców,
- darowizna celowa na wynagrodzenie personelu opiekuńczego, oraz zakup środków ochrony osobistej - Fundacja Agora,
- prowadzono ograniczone działania promocyjne oraz cykl szkoleń związanych z problemami autyzmu w ramach grantu 
otrzymanego przez Kraków Airport w ramach Programu Wspieramy Sąsiadów,
- zorganizowano skromne obchody 15-lecia ośrodka połączone z kampanią informacyjną,
- przed okresem rozwoju pandemii udało się zorganizować szereg wizyt, gościem ośrodka była m. in. Pani Prezydentowa Agata 
Kornhauser-Duda biorąca udział w wizytacji Farmy połączonej ze spotkaniem z przedstawicielami władz samorządowych, oraz 
kadrą, mieszkańcami i uczestnikami zajęć,
- większość działań w roku 2020 dotyczyła zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, uczestników zajęć i kadry 
ośrodka, częścią tych działań było organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego, zdobywanie grantów, pozyskiwanie 
pomocy przyjaciół i ludzi dobrej woli, działania te przyniosły szereg pozytywnych efektów i pomogły przetrwać wiele miesięcy 
izolacji.
- mimo obostrzeń pandemicznych, realizowano rozpoczęty w ubiegłym roku kompleksowy projekt wzmocnienia fundamentów 
organizacji: integracji zespołu, wdrożenia strategii i narzędzi w zakresie komunikacji i pozyskiwania środków, dywersyfikacji 
źródeł finansowania, profesjonalizacji zaplecza administracyjnego organizacji, 
- powstało m. in. opracowanie "O Fundacji Wspólnota Nadziei i Farmie Życia. Przewodnik", przeprowadzono audyt organizacji z 
udziałem pracowników, rodziców i opiekunów, zarządu, zewnętrznych ekspertów, przeprowadzono warsztaty strategiczne, 
opracowano plan dalszych zmian, wdrożono stosowne zmiany struktury organizacyjnej, udało się również przeprowadzić cykl 
szkoleń oraz warsztatów integrujących zespół Fundacji, terapeuci i opiekunowie korzystali z regularnej superwizji, działania 
komunikacyjne w trybie on-line wspierał powołany zespół ds. promocji i komunikacji,
- działania powyższe sfinansowano w ramach 2,5 rocznego grantu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
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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)

środowisko naturalne - ekologia

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

200

20

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

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 osób 
niepełnosprawnych

Dzienne Centrum Aktywności świadczy usługi 
ciągłe (5 dni w tygodniu), w roku 2020 
prowadzone było głównie w oparciu o projekty 
dofinansowane ze środków PFRON: „Ku 
samodzielności, integracji i samostanowieniu. 
Kompleksowe wsparcie dorosłych osób 
niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.”
Realizowany był również wieloletni projekt 
przebudowy zaplecza organizacji “Fundacja 
Wspólnota Nadziei – małopolski lider działań na 
rzecz dorosłych osób z autyzmem”. Projekt 
sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

85.59.B 40 000,00 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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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

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Przedmiotem działalności było świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz 
terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej 
osób dotkniętych autyzmem. 
Najważniejszym realizowanym zadaniem 
było prowadzenie Małopolskiego Domu 
Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" - 
ośrodka stałego pobytu dorosłych osób 
dotkniętych autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi. W skład MDPS 
wchodzą 2 domy wybudowane przez 
Fundację w latach 2005-2011, w których na 
stałe zamieszkują dorosłe niepełnosprawne 
osoby z autyzmem. Liczebność personelu 
opiekuńczo - terapeutycznego w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca jest ze 
względów bezpieczeństwa wyższa niż Domu 
Pomocy Społecznej przeznaczonym dla 
mieszkańców niepełnosprawnych 
intelektualnie, bez diagnozy autyzmu. 
Prowadzenie specjalistycznej placówki 
znacznie podnosi koszt, dlatego Fundacja 
stale dofinansowuje działalność MDPS ze 
środków własnych. W roku 2020 osoby 
zarządzające placówką, oraz jej personel 
były zmuszone prowadzić dodatkowe 
działania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w reżimie pandemicznym 
COVID-19, w warunkach wielomiesięcznej 
izolacji ośrodka. Wymagało to również 
pokrycia dodatkowych kosztów a zatem 
poszukiwania dodatkowych źródeł 
finansowania. Fundacja pozyskała środki z 
szeregu grantów celowych ze źródeł 
publicznych, oraz otrzymała znaczne 
wsparcie finansowe ze strony 
zaprzyjaźnionych organizacji.

87.30.Z 60 000,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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122 923,02 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 032 194,74 zł

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) 2 535 092,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 442 408,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 845 569,82 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 5 400,00 zł

d) przychody finansowe 183,54 zł

e) pozostałe przychody 241 530,15 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 394 581,43 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.Z

Przedmiotem działalności gospodarczej była sprzedaż towarów. Zbywane przedmioty 
pochodziły głównie z darowizn. Skala działalności gospodarczej w roku 2020 była ograniczona 
do tej formy i znikoma pod względem obrotów z uwagi na zagrożenie epidemiczne: brak 
możliwości organizowania wydarzeń artystycznych połączonych z aukcją charytatywną, itp. 
Fundacja prowadzi tę formę działalności gospodarczej w ograniczonym zakresie oraz 
wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a zysk z 
działalności gospodarczej przeznacza w całości na działalność statutową pożytku publicznego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

97 677,26 zł

284 506,83 zł

0,00 zł

650 010,65 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-10 7



2.4. Z innych źródeł 985 393,09 zł

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

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 20 456,18 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 122 923,02 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: 2 482 978,56 zł 122 923,02 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

1 162 746,43 zł 61 341,05 zł

1 007 303,93 zł 61 581,97 zł

4 592,29 zł

423,96 zł

231 191,45 zł

76 720,50 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej 61 500,00 zł

2 Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności 52 000,00 zł

1 Opieka i aktywizacja osób niepełnosprawnych z autyzmem 29 896,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 9 322,72 zł 9 322,72 zł

w 
tym:

0,00 zł

235 011,14 zł

154 170,29 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)

5 400,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 279 662,34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -161 734,11 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 807,71 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)

37 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)

24,21 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 807,71 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

4 690,00 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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57 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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 1 471 148,72 zł

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

1 471 148,72 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)

2 980,98 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)  

1 277,00 zł

13 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

3 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 038 551,22 zł

973 239,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

47 635,00 zł

- inne świadczenia 17 676,82 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 432 597,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 720 023,60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 751 125,12 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 000,00 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)

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

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

0,00 zł

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

7 488,00 zł

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

1 "Ku samodzielności, 
integracji i 
samostanowieniu. 
Kompleksowe wsparcie 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych ze 
spektrum autyzmu."

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych. W 
szczególności wzrost 
samodzielności grupy dorosłych 
osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu poprzez udzielenie 
kompleksowego i 
zindywidualizowanego wsparcia 
w zakresie rehabilitacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

609 417,81 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Alina Perzanowska / Prezes Zarządu 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

2021-10-10
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