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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina SUWAŁKI

Powiat SUWAŁKI

Ulica UL. LUDWIKA MICHAŁA 
PACA

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość SUWAŁKI Kod pocztowy 16-400 Poczta SUWAŁKI Nr telefonu 604406382

Nr faksu E-mail terapiapst@wp.pl Strona www www.bajkasuwalki.com, www.terapiapst.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-07-03

2013-02-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20028563400000 6. Numer KRS 0000332833

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

Barbara Wierzbowska-
Lebiediew

Prezes 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

Beata Teresa Kaszuba Sekretarz, Członek 
Zarządu

TAK

Milena Karczewska Członek Zarządu TAK

Sebastian Wojczulewicz Członek Zarządu TAK

Renata Giczewska-Węcek Skarbnik, Członek 
Zarządu

TAK

PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem Stowarzyszenia jest
1) Działanie na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
rewalidacji, terapii i nauczania mającego na względzie wyrównywanie 
szans osób z niepełnosprawnością , zagrożonych niepełnosprawnością i 
innymi zaburzeniami, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich 
praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym, zapobieganie powstawaniu różnego rodzaju 
niepełnosprawności mogących być wynikiem ograniczonego dostępu do 
specjalistycznej diagnostyki, terapii i nauczania, wspieranie rodzin osób z 
niepełnosprawnością
2) Wspieranie rozwoju osobistego emocjonalnego, intelektualnego, 
zawodowego, społecznego, fizycznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i 
seniorów.
Cele realizowane są poprzez:
1) Niesienie pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej 
osobom zagrożonym niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami, oraz 
osobom z niepełnosprawnością bez względu na rodzaj 
niepełnosprawności, czas jej powstania i przyczynę, od chwili stwierdzenia 
niepełnosprawności do naturalnej śmierci osoby nią dotkniętej.
2) Organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia i 
ich rodzinom w tym powołanie fundacji , spółdzielni socjalnych, Zakładów 
Aktywności Zawodowych, Centrum Integracji Społecznych, Klubów 
Integracji Społecznych itp.
3) Edukację w zakresie organizowania środowiska rodzinnego i 
społecznego sprzyjającego rozwojowi dziecka oraz zapewniającego godne i 
aktywne życie osobom z niepełnosprawnością dorosłym i seniorom.
4) Działania wspierające kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością, zagrożonych niepełnosprawnością i wykluczeniem 
społecznym.
5) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, mogącej 
wpływać na integrację i akceptację osób z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie.
6) Szkolenie rodziców, osób zajmujących się pomocą społeczną, 
nauczaniem, rehabilitacją, zajmujących się pomocą społeczną, 
nauczaniem, rehabilitacją, rewalidacją i terapią.
7) Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich wobec osób 
Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich wobec osób z 
niepełnosprawnością oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. 
8) Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością oraz innych osób wymagających wsparcia. 
9) Wspieranie aktywności sportowej dzieci, młodzieży, dorosłych, 
seniorów oraz osób z niepełnosprawnością.
10) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. 
11) Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie, w tym propagowanie postaw 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia tych osób.
12) Udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, między innymi poprzez 
pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom.  
13) Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. w formie zakładów pracy, zakładów pracy, placówek i 
zespołów, kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy w zakresie 
diagnostyki, wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, poradnictwa, 
edukacji, szkoleń, rewalidacji i wychowania, wspierania rozwoju, 
działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, wypoczynku, aktywizacji 
zawodowej, usług gastronomicznych itp.
14) Kształtowanie postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych 
do niesienia pomocy. 
15) Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu 
nauczyciela i terapeuty.
16) Działania na rzecz seniorów. 
17) Współpracę z innymi org. itp.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie może realizować cele w sferze zadań publicznych w 
zakresie:
1) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) turystyki i krajoznawstwa;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultur y i dziedzictwa narodowego;
7) działalności bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do 
odsłuchiwania i oglądania, świadczonej dla ogółu społeczeństwa lub 
specjalnych grup odbiorców;
8) organizacji, promocji i/lub zarządzania imprezami, takimi jak targi, 
wystawy, kongresy, konferencje, spotkania , seminaria, szkolenia, wykłady, 
odczyty , imprezy kulturalne i inne
9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) działalności związanej z organizacją lig i klubów sportowych,
11) promocji , organizacji i współorganizacji imprez sportowych,
12) organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych,
13) organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców 
zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub 
zamkniętych obiektów s portowych,
14) propagowanie i kształtowanie zachowań służących dbałości o zdrowie i 
formę fizyczną dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, osób z 
niepełnosprawnością , ich rodzin i opiekunów,
15) rozwijanie zainteresowań, kształtowanie nawyków aktywnego 
spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie kursów, zajęć 
sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych,
16) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) promocji organizacji i szkoleń z zakresu wolontariatu;
20) promocji i organizacji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
21) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
22) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
23) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
24) działalności charytatywnej;
25) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
26) działalności na rzecz osób w wieku emerytalny;
27) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
28) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
29) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
30) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
31) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
32) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
33) ratownictwa i ochrony ludności;
34) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym w art.4 ust 1 w pkt. 1 
32 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
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37) działalności gastronomicznej, takiej jak : sto łówki, kawiarnie , catering 
i inne placówki gastronomiczne i usługowe

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność merytoryczna PST w 2020 roku - W roku 2020 podobnie jak w poprzednich latach, działalność PST skierowana była 
głównie na rozwijanie oferty edukacyjno – terapeutyczno – wychowawczej dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych 
związanych ze spektrum autyzmem oraz z innymi zaburzeniami rozwoju, będącymi uczniami Niepublicznej Terapeutycznej 
Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, oddziałów przedszkolnych, objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka 
oraz osób będących uczniami Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog”. W związku z pandemią 
Covid 19, z sukcesem prowadziliśmy zdalne zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w czasie określonym przez MEN.
W roku 2020 objęliśmy edukacją, terapią i wychowaniem:
Ilość dzieci:
- Bajka: 39 + 28 przedszkolaków, czyli łącznie 67 osób
- Prolog - 11 osób
- WWRD - 11 osób z zewnątrz + 28 przedszkolaków z bajkowych grup przedszkolnych

W 2020 roku zatrudnialiśmy na umowy o pracę, łącznie 61 osób, tym : 
- nauczycieli i terapeutów - 52 osoby
- administracja - 9 osób
Metodyka nauczania, treści programowe są zgodne z podstawą programową szkół masowych. Programy terapeutyczne 
dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów oraz są ewaluowane w zależności od potrzeb każdego dziecka.
Rodzaje terapii specjalistycznej prowadzonej w szkołach i oddziałach przedszkolnych to: terapia psychologiczna, terapia 
logopedyczna, Integracja Sensoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, rehabilitacja ruchowa, zajęcia korekcyjno-ruchowe, 
muzykoterapia, rytmika, fizjoterapia, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia metodą M.C. Knillów, 
zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się AAC, zajęcia metodą Dobrego Startu, zajęcia na pływalni, nauka gry w 
szachy. 
Lekcje w-f prowadzone są na hali sportowej oraz na basenie miejskim. W pracy wychowawczej szczególny nacisk kładzie się na 
rozwój zainteresowań i talentów uczniów oraz na kształtowanie samodzielności, empatii, zrozumienia potrzeb swoich i innych 
osób.  
W NTSPdP „Prolog” młodzież przygotowywana jest do podjęcia pracy zawodowej poprzez nabywanie umiejętności praktycznych 
w różnych dziedzinach: kucharstwo, stolarstwo, gospodarstwo domowe, prace budowlane, ogrodnictwo, krawiectwo.
Uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach z psychologiem, w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych, zajęciach 
terapeutycznych prowadzonych metodą Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Knillów. Regularnie korzystają z 
biblioteki publicznej.
Podopieczni PST – uczniowie szkół, biorą udział w imprezach sportowych i artystycznych organizowanych przez różne szkoły i 
instytucje w mieście i poza nim.
W roku 2020 PST było w ostatniej fazie kończenia remontu i przystosowania całego budynku przy ulicy L.M. Paca 4 w Suwałkach 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń w w/w budynku prowadzona jest działalność 
statutowa PST. 
Najważniejsze działania PST w 2020 roku 
W związku z pandemią COVID 19 od marca wszystkie planowane w 2020 roku imprezy integracyjne, cykliczne i plenerowe 
zostały odwołane. 

W 2020 roku zostały przeprowadzone następujące szkolenia nauczycieli, terapeutów i pedagogów: 
- Rytmika - nauczyciele z oddziałów przedszkolnych i klas I-III 
- NVC – Porozumienie bez przemocy 
- Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach LOWE 
- OK zeszyt

Opis głównych działań podjętych przez stowarzyszenie:

Styczeń - przed feriami zimowymi w szkole pojawili się przedstawiciele trzech służb, by przypomnieć i przybliżyć uczniom zasady 
bezpieczeństwa. Przedstawicielki Stacji Epidemiologiczno-sanitarnej mówiły o higienie w czasie ferii, drogach przenoszenia 
chorób i zapobieganiu im. 
Policja poruszyła również problem bezpieczeństwa na drodze, na stoku, odpowiedzialności karnej za przywłaszczenie czy 
kradzież rzeczy i pieniędzy. Poruszony został również problem przemocy i bicia rówieśników.
Z kolei Straż graniczna opowiedziała jak bezpiecznie podróżować i jak ważne jest posiadanie dokumentów przy podróży za 
granicę. 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 4



Na zakończenie uczniowie otrzymali gadżety i odblaskowe opaski poprawiające widoczność na drodze.

Luty - uczniowie szkół prowadzonych przez PST wybrali się na pielgrzymkę do Rzymu. Mieli spotkać się z Papieżem. Niestety z 
powodu niepokojących wieści na temat rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 we Włoszech dotarli tylko do Krakowa, gdzie 
spędzili weekend, zwiedzając stare miasto, Wawel, uczestniczące we mszy świętej w jednym z najpiękniejszych kościołów w 
Europie, odwiedzając ciekawe restauracje np. „Dziórawy Kocioł”. Cali i przede wszystkim zdrowi wrócili do Suwałk.

Luty – kwiecień - w okresie od połowy lutego ogłoszono w kraju lockdown. Wszystkie szkoły przeszły na stacjonarny tryb 
nauczania. Również nasze szkoły rozpoczęły tego typu edukację, niestety okazało się, że ten rodzaj nauczania zupełnie nie 
sprawdza się w przypadku dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością. Dlatego też już w kwietniu nasze 
szkoły zostały otwarte (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).  

Kwiecień -maj – edukacja w warunkach pandemii – trudny czas dla wszystkich, ale najważniejsze, że jesteśmy razem 
stacjonarnie.

Czerwiec - w NTSP Bajka miały miejsce niezwykle rzeczy!! Naszych uczniów ze szkoły podstawowej odwiedziły wirtualnie dwie 
niezwykle kobiety, by poprowadzić zajęcia on-line! Wszystko w ramach facebookowej akcji Zaproś mnie na swoją lekcję. Pani 
Agnieszka Pietnoczka ze Szczecinka pokazała mam Mitologiczne krainy, a pani Irmina Żarska - Rysunkowy język polski 
wprowadziła nas w tajniki myślenia wizualnego! Do końca dnia przeżywaliśmy te spotkania i wymienialiśmy spostrzeżenia. 

Lipiec – Wakacje 

Sierpień- Jak co roku w dniach 17-28.08.2020 r. odbyły się Półkolonie dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 
szkolnym. Celem półkolonii była przede wszystkim wspaniała zabawa a także integracja nowych uczniów, doskonalenie 
samodzielności i komunikacji.

Wrzesień:
1. PST w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowało wyjątkowy piknik integracyjny pn. "Tacy sami, a ściana między nami... 
Bajkowy sposób na integrację" dla mieszkańców miasta i okolic. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ każdy mógł 
odczuć na „swojej skórze” z jakimi problemami borykają się osoby z niepełnosprawnością. Chętni mogli zmierzyć się z miejskimi 
chodnikami na wózku inwalidzkim czy spróbować funkcjonować jako osoba niewidoma lub z innymi zaburzeniami. Dodatkowo 
zapewniliśmy bezpłatne konsultacje logopedyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne i integracji sensorycznej. Podczas pikniku 
zorganizowaliśmy również warsztaty kulinarne, a najmłodsi mogli spędzić aktywnie czas, bawiąc się na dmuchańcach, 
skakańcach, grając w gry sportowe, pokonywać ścieżki sensoryczne, jedząc watę cukrową.

2. We wrześniu, a dokładnie 18 września odbył się III Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. W NTSP „Bajka” w 
Suwałkach gościliśmy przedstawicieli JST, instytucji i innych organizacji pozarządowych, tematem przewodnim była 
samodzielność osób z niepełnosprawnością a dokładnie życie po ukończeniu edukacji. Przedstawiono dobre praktyki, które 
pomagają usamodzielnić się dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Były też osoby, które pokazały, że niepełnosprawności 
nie są barierą i jak można żyć we wspomaganym mieszkalnictwie.

3.Jak wrzesień to... ZIELONA SZKOŁA i nauka w plenerze! 30 uczniów Bajka Suwałki i Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła 
Przysposabiająca do Pracy "Prolog" przez trzy dni uczyło się i integrowało w sercu Mazur Gwarek - Centrum Aktywnego 
Wypoczynku.

4.Udział dzieci w akcji „Zdrowo i sportowo”. Akcja miała na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród 
dzieci najmłodszych (3-10 lat).

5.Od połowy września nasi nauczyciele we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, brali udział w cyklicznym szkoleniu on-
line „OK Zeszyt”. Głównym celem kursu było prowadzenie w klasie szkolnej OK zeszytu, który pomaga uczniom uczyć się, a 
nauczycielowi nauczać. Ponadto założenia kursu oparte są na ocenianiu kształtującym, które przyświeca idei naszej szkoły. Tak 
więc stawiamy pierwsze kroki, wprowadzamy elementy OK Zeszytu, dzielimy się refleksjami między sobą oraz z naszym 
opiekunem szkolenia. Widzimy jak uczniowie chętnie uczą się w nowej formule. Zależy nam na tym, by „byli świadomi i 
odpowiedzialni za swój proces uczenia się” (z naszą niewielką pomocą).
6.W ramach NTSP Bajka działalność rozpoczęła stołówka szkolna.

Październik - dzień 30 października 2020 roku pozostanie na długo w pamięci Bajkowych dzieci. Tego właśnie dnia odbyła się 
uroczystość pasowania na przedszkolaka i zerówkowicza. Była nietypowa, inna niż zwykle, bez gości, każda grupa osobno, ale 
wyjątkowa dla każdego. 
Ta ceremonia to pierwszy krok ku samodzielności i dorosłości. Maluszki stanęły na wysokości zadania. Chociaż część z nich do 
przedszkola uczęszcza dopiero drugi miesiąc, to z wielkim zaangażowaniem i przejęciem prezentowały swoje umiejętności. Pani 
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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 dotyczy

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

530

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dyrektor Urszula Duda w towarzystwie pani Wicedyrektor Karoliny Miller dokonały uroczystego pasowania na przedszkolaka i 
zerówkowicza za pomocą dotknięcia „magicznym ołówkiem” każdego dziecka. 

Listopad - 14 listopada przypada Dzień Seniora, nasi uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły „Bajka” oraz „Prolog” z wielką 
przyjemnością i zaangażowaniem przyłączyli się do akcji organizowanej przez Fundację ,,Dr Clown” - kartka dla seniora. 
Uczniowie w wykonanie kartek włożyli całe swoje serce. Kartki z życzeniami zostały przekazane suwalskim Seniorom z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i z Klubu Seniora. 

Szkoła „Bajka” została laureatem konkursu organizowanego przez Fundację ,,Dr Clown”, 
w którym główną nagrodą są klocki LEGO! Dnia 12.11.2020 r. klocki uroczyście zostały przekazane przez Panią Iwonę 
Dąbrowska-Wojtanis, koordynatora fundacji „Dr Clown” w Suwałkach na ręce Pani Wicedyrektor Karoliny Miller oraz naszych 
uczniów 
i przedszkolaków. W spotkaniu uczestniczyli również wolontariusze z fundacji - Dr Rózia i Dr Dyzio. Dzieciaki miały możliwość 
wraz z doktorkami sprawdzić się w roli czarodziejów. Otrzymana nagroda sprawiła dzieciom mnóstwo radości, uśmiechu i 
zabawy!

Grudzień – Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz uwarunkowania personalne musieliśmy zamknąć stołówkę szkolną.

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

2. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów 
prowadzi Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy „Prolog” dla uczniów 
w spektrum autyzmu z niepełnosprawnością, 
sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną. 
Szkoła prowadzi edukację w zakresie 
doskonalenia nabytych w szkole podstawowej 
umiejętności intelektualnych, rozwija 
zainteresowania i talenty uczniów, zapewnia 
systematyczne nabywanie umiejętności 
koniecznych do podjęcia pracy zawodowej lub 
umożliwiających uczestnictwo w warsztatach 
terapii zajęciowej po ukończeniu szkoły. Poza 
tym prowadzi terapię w zakresie doskonalenia 
umiejętności komunikacyjnych, 
samoobsługowych, rehabilitacji ruchowej 
dostosowaną do indywidualnych potrzeb 
każdego ucznia.

85.20.Z 9 000,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

3. Podstawowa działalność Podlaskiego 
Stowarzyszenia Terapeutów obejmuje edukację, 
terapię i opiekę dzieci i młodzieży w ramach 
prowadzonych szkół: Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły Podstawowej "Bajka" w 
Suwałkach z oddziałami przedszkolnymi oraz 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy "Prolog". Szkoły 
zlokalizowane są w dwóch budynkach.
Działalność wspomagająca edukację to 
działalność w zakresie pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, tj. prowadzimy zajęcia 
doskonalące umiejętności społecznych, 
rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych 
ludzi, sposobów ich okazywania w sposoby 
akceptowane społecznie – TUS(trening 
umiejętności społecznych) dla osób ze spektrum 
autyzmu oraz dla dzieci i młodzieży mających 
problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem 
prawidłowych kontaktów z innymi osobami.
Poza tym na bieżąco prowadzimy konsultacje i 
szkolenia dla rodziców (rodzin) osób w spektrum 
autyzmu. 
Prowadzimy również działalność edukacyjną dla 
zespołów przedszkoli szkół – szkolenia dla rad 
pedagogicznych, nauczycieli pracujących z 
uczniami ze spektrum autyzmu i innymi 
niepełnosprawnościami.
Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie 
przekazania informacji o potrzebach osób z 
niepełnosprawnościami i ich rodzin, informacji o 
autyzmie i funkcjonowaniu osób w spektrum itp.
Realizowanych jest również szereg projektów 
finansowanych ze środków zewnętrznych.

85.60.Z 1 795,50 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Odpłatna działalność pożytku publicznego 
to przede wszystkim prowadzenie zajęć 
Treningu Umiejętności Społecznych, które 
rozwijają m.in. następujące umiejętności: 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
przekazywanie informacji o własnych 
potrzebach, zainteresowaniach, 
spostrzeżeniach, definiowania emocji i ich 
przekazywania (akceptowalnego 
społecznie), współdziałania w grupie itp.
Dodatkowo przeprowadzono szkolenie dla 
rady pedagogicznej szkoły publicznej, w 
zakresie funkcjonowania i edukacji dzieci i 
młodzieży w spektrum autyzmu oraz z 
innymi zaburzeniami rozwojowymi.

85.60.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi 
Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową 
"Bajka" w Suwałkach z oddziałami 
przedszkolnymi. Jest to szkoła specjalna i 
przeznaczona jest dla uczniów ze spektrum 
autyzmu, z niepełnosprawnością, sprzężoną, z 
niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła 
prowadzi edukację na poziomie podstawowym 
zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w 
zakresie czytania, pisania i liczenia oraz 
podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie 
takich przedmiotów jak: język polski, język obcy 
nowożytny, matematyka, historia, wiedza o 
społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia. 
geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, 
informatyka edukacja dla bezpieczeństwa i 
wychowanie fizyczne. Oprócz tego uczniowie 
objęci są indywidualną specjalistyczną terapią 
dostosowaną do ich aktualnych potrzeb 
intelektualnych, emocjonalnych i zdrowotnych.

85.20 Z 15 000,00 zł
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25 795,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 698 417,17 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) 4 915 233,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 661 666,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 660,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 248 907,35 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 56 266,67 zł

2.4. Z innych źródeł 134 754,42 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

87 500,00 zł

20 356,00 zł

4 590 561,17 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

2 450,00 zł

37 000,00 zł

12 000,00 zł

4 816,67 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 -111 859,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 860,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 25 795,50 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: 4 916 772,05 zł 25 795,50 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

4 773 525,52 zł 25 795,50 zł

2 800,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

140 446,53 zł 0,00 zł

1 Działania związane z prowadzeniem 2 szkół specjalnych. 20 645,07 zł

2 Wydatki bezpośrednio związane działaniami organu prowadzącego szkoły 5 150,43 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
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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)

74 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)

57,15 etatów

22 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

49 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

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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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 2 608 487,94 zł

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

2 608 487,94 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)

2 334,22 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) 

2 678,22 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)  

7 441,49 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)  

1 657,79 zł

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

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

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 570 409,94 zł

2 132 296,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

372 351,00 zł

- inne świadczenia 65 762,63 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 38 078,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 800,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 605 687,94 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

5 702,28 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

5 415,39 zł

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

Nie dotyczy

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

1 Dotacje oświatowe Prowadzenie Placówek 
Oświatowych

Urząd Miasta Suwałki 4 590 561,17 zł

2 „Tacy sami a ściana między 
nami – Bajkowy sposób na 
integrację”

Celem zadania było przybliżenie 
potrzeb i problemów osób z 
niepełnosprawnością w mieście 
Suwałki poprzez zorganizowanie 
pikniku. W ramach wydarzenia 
przeprowadzono konsultacje ze 
specjalistami (logopeda, 
psycholog, fizjoterapeuta itp.). 
Podczas pikniku zorganizowano 
również sferę zabaw 
integracyjnych dla dzieci, strefę 
kulinarną, strefę poznania.

Urząd Miejski w Suwałkach 18 500,00 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

11 213,75 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

3 111,42 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)

Nie dotyczy

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 "Dzielnia Wiedzy" Sp. z.o.o. 380697848          
 

Sejny 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 "TUS - coraz bliżej 
samodzielności"

Celem projektu była poprawa 
funkcjonowania społecznego, 
emocjonalnego i 
intelektualnego oraz wzrost 
kompetencji społecznych i 
komunikacyjnych, a przez to 
skuteczniejsze radzenie sobie w 
życiu osób z autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych 
środowiskach

PFRON 10 360,00 zł

2 „Wsparcie instytucjonalne 
PST w dobie pandemii 
koronawirusa”

Wsparcie instytucjonalne PST w 
dobie pandemii

Narodowy Instytut Wolności 9 996,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Barbara Wierzbowska - Lebiediew - 
Prezes Zarządu

Renata Giczewska-Węcek -Skarbnik, 
Członek Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-14
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