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Data zamieszczenia sprawozdania

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 875632233

Nr faksu 875632233 E-mail bazia101@wp.pl Strona www www.bajka.suwalki.pl, 
www.pst.pogodnesuwalki.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 TAK

Beata Kaszuba sekretarz TAK

Renata Giczewska - Węcek skarbnik TAK

Milena Karczewska członek zarządu TAK

Sebastian Wojczulewicz 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

Dubicka Malwina Członek TAK

Matyszkiel Marta członek TAK

Korlak-Dembowska 
Magdalena

członek TAK

PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju, 
rewalidacji, terapii 
i nauczania mającego na względzie wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych, 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 oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

1. Cel realizowany jest poprzez:
1) Niesienie pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej 
osobom zagrożonym niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami, oraz 
niepełnosprawnym 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, 
które same nie potrafią sobie poradzić i ich rodzinom w tym powołanie 
fundacji.
3) Edukację w zakresie organizowania środowiska rodzinnego i 
społecznego sprzyjającego rozwojowi dziecka oraz zapewniającego godne i 
aktywne życie niepełnosprawnym osobom dorosłym i starszym. 
4) Działania wspierające kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży 
specjalnej troski;
5) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, mogącej 
wpływać na integrację i akceptację osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie.
6) Szkolenie osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, nauczaniem, 
rehabilitacją, rewalidacją i terapią.
7) Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich wobec osób 
z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
8) Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością wymagających wsparcia.
9) Wspieranie aktywności sportowej 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 placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, 
w szczególności w zakresie diagnostyki, wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii, poradnictwa, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. wspierania 
rozwoju, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej; 
wypoczynku osób niepełnosprawnych i innych.
14) Kształtowanie postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych 
do niesienia 
pomocy. 
15) Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu 
terapeuty.
16) Działania na rzecz seniorów.
17) Współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i 
zagranicznymi.
18) Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
19) Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 
publicznego:

1) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 Wydawanie książek;
 Pozostała działalność wydawnicza;
 Działalność organizatorów turystyki;
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 Wychowanie przedszkolne;
 Zakładanie, prowadzenie i edukacja na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
 Prowadzenie szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowo – 

rekreacyjnych;
 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 Działalność wspomagająca edukację;
 Praktyka lekarska specjalistyczna;
 Działalność fizjoterapeutyczna;
 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie 

sklasyfikowana;
 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi;
 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych;
 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych;
 Opieka dzienna nad dziećmi;
 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana;
 Działalność bibliotek;
 Działalność obiektów sportowych;
 Działalność klubów sportowych;
 Pozostała działalność związana ze sportem;
 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

2) Odpłatna działalność pożytku publicznego:

 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 Działalność organizatorów turystyki;
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 Wychowanie przedszkolne;
 Zakładanie, prowadzenie i edukacja na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
 Prowadzenie szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowo – 

rekreacyjnych;
 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 Wydawanie książek;
 Pozostała działalność wydawnicza;
 Działalność wspomagająca edukację;
 Praktyka lekarska specjalistyczna;
 Działalność fizjoterapeutyczna;
 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie 

sklasyfikowana;
 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi;
 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych;
 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
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osób niepełnosprawnych;
 Opieka dzienna nad dziećmi;
 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana;
 Działalność bibliotek;
 Działalność obiektów sportowych;
 Działalność klubów sportowych;
 Pozostała działalność związana ze sportem;
 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

3. Działalność merytoryczna w 2019 roku
W roku 2019 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 oraz objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.  Szkoła ma charakter szkoły specjalnej 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 terapią 
specjalistyczną dostosowaną do ich aktualnych potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i zdrowotnych.
Od września rozpoczęła działalność Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Prolog”. Szkoła przeznaczona 
jest dla uczniów ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną. Szkoła zapewnia 
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.
PST prowadzi działalność wspomagającą edukację
 - prowadzimy doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów podejmujących naukę w szkole specjalnej przysposabiającej do 
pracy, pomagamy uczniom odkrywać ich mocne i słabe strony oraz ukierunkowywać zainteresowania zawodowe,  - -  
Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - prowadzimy zajęcia doskonalące umiejętności społeczne, 
rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi, sposobów ich okazywania w sposoby akceptowane społecznie - TUS dla 
osób ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci bez diagnozy mających problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem prawidłowych 
kontaktów z innymi osobami.  Trening Umiejętności Społecznych obejmował rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej - przekazywanie informacji o własnych potrzebach, zainteresowaniach, spostrzeżeniach, zwracanie uwagi na siebie 
w sposób akceptowany społecznie, kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w rożnych sytuacjach życiowych i 
w różnych miejscach, naukę różnych, bezpiecznych sposobów rozładowania negatywnych emocji, kształtowanie umiejętności 
współpracy i współdziałania w grupie, poznawanie siebie i swoich potrzeb i zainteresowań, a także rozpoznawanie i 
respektowanie emocji i potrzeb innych osób w grupie;
- Działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół - szkolenia dla nauczycieli i wychowawców pracujących z uczniami ze 
spektrum autyzmu.
W roku 2019 objęliśmy edukacją, terapią i wychowaniem:
Ilość dzieci:
- Bajka: 35 + 26 przedszkolaków = 61 osób
- Prolog - 11 osób
- WWRD - 13 osób z zewnątrz + 26 przedszkolaków z bajkowych grup przedszkolnych

Zatrudnialiśmy na umowy o pracę i umowy zlecenia nauczycieli i terapeutów:
- Bajka - 45
- Prolog - 7 (z czego 3 osoby są zatrudnione i w Bajce i w Prologu)
- administracja (zatrudnienie w Bajce) - 6 osób
Łącznie zatrudniamy w 2 szkołach: 55 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.
Rodzaje terapii specjalistycznej prowadzonej w szkołach i oddziałach przedszkolnych – logopedia, Integracja Sensoryczna, 
gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, fizjoterapia. 

Druk: NIW-CRSO 4



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, 
a w „Prologu” młodzież przygotowywana jest do podjęcia pracy zawodowej.
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 2019 PST kontynuowało remont i przystosowanie całego budynku na ulicy Paca 4 w Suwałkach do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń w w/w budynku prowadzona będzie działalność statutowa PST.
Styczeń
Sportowe Integracyjne Półkolonie Zimowe 2019. Uczestnicy szlifowali style pływackie 
w Aquaparku, uczyli się grać w badmintona i speed ball oraz odbyli szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowiska. 
Chwile wolne od wysiłku fizycznego spożytkowali na gry i zabawy na magicznym dywanie, a także uczyli się grać w szachy. Chętni 
mogli skorzystać z siłowni i XBoxa. 
Bal Karnawałowy jest bardzo lubiany przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. Dzień balu to niezwykły, często 
wyczekiwany i przygotowywany przez wiele tygodni dzień. Po długich oczekiwaniach przedszkolaki, uczniowie szkoły 
podstawowej i przysposabiającej do pracy w końcu mogli w nich uczestniczyć! W środę 5 stycznia odbył się bal „starszych”, a 
dwa dni później – „młodszych” uczniów. To były wspaniałe bale, na których gościliśmy kolorowe postacie. Jedne stroje były 
piękniejsze od drugich, a czas spędzony na tańcach upłynął błyskawicznie. Dostrzec można było wśród nich bohaterów znanych 
bajek, wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana… i wiele innych wspaniałych i kolorowych 
postaci! Trzeba przyznać, że rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo 
chwilowego zmęczenia. Po tańcach przyszedł czas przerwy i odpoczynku, podczas którego dzieci miały okazję przekąsić coś 
smacznego. Jednakże po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca! 
Akademia z okazji dnia Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. 
Dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją, a przede wszystkim bezgranicznie 
kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce 17 stycznia odbyła się w Bajkowym 
przedszkolu uroczysta akademia. Dyrektor Urszula Duda oraz Prezes Barbara Wierzbowska-Lebiediew przywitały ciepłymi 
słowami szanownych gości, składając im serdeczne życzenia. Dziadkowie mogli podziwiać umiejętności swych wnuków. W ten 
sposób wnuczęta mogły podziękować im za trud włożony w ich wychowanie. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i 
wielkimi brawami dziękowali za występ. Dzieci obdarowały swoich dziadków własnoręcznie przygotowanymi laurkami. 
Atmosfera była uroczysta, podniosła i pełna radości. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości. 
Luty
Jestem taki sam - Zwolnieni z teorii - ZS4 w Suwałkach. Kolejna fantastyczna grupa młodzieży angażuje się w pomoc dla uczniów 
Bajka Suwałki. Wspaniale jest podejmować nowe wyzwania wiedząc, że można liczyć na wsparcie życzliwych ludzi. Zdobyć 
zaufanie młodych to ogromny zaszczyt. 
Do Krasnoludków na zajęcia przyszedł Miś! Razem ćwiczyliśmy i do wspólnej zabawy „Stary niedźwiedź” Gościa zaprosiliśmy. 
Przebrani za misie zatańczyliśmy „Gummy bear”, zrobiliśmy misiowe buźki z masy solnej, układaliśmy misiowe puzzle, bawiliśmy 
się z naszymi kochanymi misiami w lekarza, a nawet zrobiliśmy im pyszne śniadanie. Bo wszyscy kochamy misie!

Marzec
22 marca 2019 r. odbył się VI Integracyjny Turniej Bowlingowy organizowany przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów i UKS 
„GROM”. Tradycyjnie spotkaliśmy się na rozgrywkach w Centrum Rozrywki MK Bowling w CH PLAZA w Suwałkach. W szóstej 
(JUŻ!) edycji wzięły udział aż 22 drużyny pod opieką swoich opiekunów z 13 szkół integracyjnych i placówek specjalnych. 
Wspaniałą atmosferę w duchu zdrowej sportowej rywalizacji stworzyły drużyny z Suwałk, Augustowa, Gołdapi, Olecka, Sokółki, 
Białegostoku i Giżycka. Wspaniałymi, wyjątkowymi statuetkami zostały nagrodzone wszystkie placówki uczestniczące w turnieju 
za fantastyczną grę i współtworzenie tego niezwykłego wydarzenia. Tegoroczny Turniej swoim Honorowym Patronatem objęli: 
Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz oraz Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka. Turniej został 
dofinansowany z budżetu Miasta Suwałki w ramach realizacji zadania publicznego. Dziękujemy także naszym Partnerom i 
Sponsorom za wsparcie – firmom: MK Bowling, RESO Europa Service, Novigo, Cymes, Hurtowni Elektrycznej Elektromil.
Kwiecień
Odbyła się Konferencja poświęcona rozwijaniu wiedzy o autyzmie. Takie spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń, 
konsultacji ze specjalistami, to ważny moment do dyskusji. 
W tym roku zaprosiliśmy także lekarzy. Zależy nam na tym aby spotkały się osoby ze spectrum, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, 
lekarze. Ważne aby wzmacniać współpracę, „szeroko” porozmawiać na temat autyzmu. Wśród uczestników rozlosowane zostały 
nagrody książkowe.
Nauczyciel NTSP „Bajka” Marek Stankiewicz wziął udział jako prelegent 
w Międzynarodowej Konferencja Naukowa „Autyzm, pedagogika i medycyna ręka w rękę”.
Maj
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów wzięło udział w Społecznej Majówce Społecznej (SMS). Zaprezentowaliśmy naszą 
działalność na forum społecznym oraz zorganizowaliśmy strefę zabaw dla dzieci. Majówka społeczna to także okazja do 
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nawiązania kontaktów 
z innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta i w okolicy.
Wycieczka szkolna uczniów Bajki w ramach Zielonej Szkoły. Tym razem zwiedzaliśmy Olsztyn i planetarium, które zrobiło na nas 
duże wrażenie. Byliśmy w teatrze lalek – obejrzeliśmy spektakl oraz teatr za kulisami. W Olsztynku zwiedziliśmy skansen – 
mogliśmy dotknąć historii. Przy okazji doskonaliliśmy samodzielność i komunikację między sobą i naszymi opiekunami.  
Występ przedszkolaczków, Emilki i Adama w PWSZ – „Integracyjne czytanie na wesoło” to doskonała okazja na integrację dzieci, 
sprawdzenie swoich kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz zaprezentowanie umiejętności i talentów.

W maju tradycyjnie zorganizowaliśmy w naszych szkołach Dzień Otwarty podczas którego prowadziliśmy konsultacje 
logopedyczne. Każde dziecko było skrupulatnie omawiany i konsultowany przez wykwalifikowanych terapeutów. Rodzice 
otrzymali niezbędne informacje na temat tego, jak pracować z dzieckiem i gdzie można zgłosić się po pomoc systemową.
29 maja 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach odbył się 23 festiwal Złotej Nutki. Jak 
zwykle nie zabrakło na nim bajkowych reprezentantów. W tym roku byli to Radosław uczeń klasy II i Aleksandra z klasy VII. Żeby 
naszym artystom było raźniej, wybrała się z nimi niezła ekipa dopingująca. Na jej czele stała oczywiście nasza wspaniała pani Ela, 
która przygotowała uczniów do występu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Radek debiutował po raz pierwszy na scenie. 
Mimo to, pokonał zżerającą go tremę i (z zamkniętymi oczami)wystąpił przed liczną publicznością. Oba występy zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. A na koniec szanowne jury wręczyło Radkowi kolorową nutkę, a Oli złotą!!! Pokonała wszystkich 
rywali śpiewająco! 
III Integracyjny Turniej Boccia organizowany przez UKS Grom i Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Już po raz trzeci 
spotkaliśmy się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Na boisku spotkało się 8 trzyosobowych drużyn wraz z 
opiekunami. Wspaniałymi medalami i dyplomami zostali obdarowani wszyscy uczestnicy turnieju. Tegoroczny Turniej swoim 
Honorowym Patronatem objęli: Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz. Turniej został dofinansowany z budżetu 
Miasta Suwałki w ramach realizacji zadania publicznego. Dziękujemy także naszym Sponsorom za wsparcie – firmom: Auto Land 
Suwałki, Hurtowni Elektrycznej Elektromil, Piekarni Jasia, Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, Centrum Zaopatrzenia 
Meblarskiego RACZ w Suwałkach.
Czerwiec
Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ich 
organizatorem jest suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). 
Celem Dnia Godności jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem 
niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), 
które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Ulicami Suwałk przeszedł Marsz Godności, zakończony mnóstwem 
atrakcji dla najmłodszych na Placu Marii Konopnickiej. Wzięli w nim udział uczniowie szkół specjalnych i integracyjnych, 
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni domów pomocy społecznej i innych placówek wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. Cała Bajka również wzięła w nim udział!!!
Uczniowie „Bajki” wzięli udział w XVII Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Olecku.
Zajęcia na strzelnicy zaowocowały wyłonieniem trzech zawodników na zawody. W Dzień Dziecka, odbył się Integracyjny 
Rodzinny Turniej Strzelecki, w którym nasz uczeń Mateusz wraz z tatą Marcinem wywalczyli II miejsce!
Na stadionie miejskim odbyły się Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce, w których czynny udział brali 
reprezentanci naszej szkoły. Na murawie było bardzo gorąco, nie tylko za sprawą pogody. Rywalizacja była zaciekła, ale 
panował duch fair play. Nasi uczniowie dali z siebie wszystko i w klasyfikacji generalnej wypadliśmy bardzo dobrze. Niektórzy 
stawali na podium kilkakrotnie i zgarnęli po kilka medali, również złotych. Było to fantastyczne podsumowanie całego roku 
treningów na lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach UKS GROM. 
Lipiec
RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania (6 lipca) - firma RESO przekazała na rzecz Bajki jedną złotówkę za każdy 
przebiegnięty, przejechany rowerem kilometr przez wszystkich uczestników Suwalskich Debiutów (3,5 km) oraz Suwalskiej 
Ćwiartki (10,5 km)! Strefie RESO w namiocie firmowym znajdował się rower stacjonarny. Każdy, kto przejedzie nim 5 km, 
przyczynił się do przekazania przez RESO 5 zł na rzecz Bajki. 
Dodatkowo odbył się wyjątkowy bieg, który miał charakter symbolicznego happeningu na dystansie 1 km, nie liczył się czas ani 
lokata na mecie, ale integracja wszystkich biegaczy, tych młodszych i tych starszych. W biegu wystartowali dzieci, dorośli, 
seniorzy, osoby pełnosprawne i z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali wyjątkowe medale z 
wizerunkiem bajkowej postaci oraz pamiątkową opaskę ze szczególnym hasłem „Pomaganie Przez Bieganie” .Wydarzenie jest 
wynikiem podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy RESO Europa Service oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 
a szkołą NTSP Bajka Suwałki.
Wrzesień
Członkowie PST wzięli udział w MOTOSHOW Suwałki. Zorganizowaliśmy strefę zabaw dla dzieci oraz zbiórkę środków na dalszy 
etap remontu budynku przy ul. Paca 4.
Odbyło się Szkolenie dla rodziców – jak kształtować samodzielność i niezależność osób ze spektrum.
Odbyła się Superwizja w wykonani pani dr Marii Piszczek – wyjaśniliśmy problemy związane z diagnozą i planowaniem pracy 
terapeutycznej z naszymi najbardziej wymagającymi uczniami. Rodzice mieli okazję na indywidualne konsultacje w sprawie 
swoich dzieci.
Pomimo niesprzyjającej pogody i wciąż siąpiącego deszczu odbyły się Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce. Jak 
przystało na sportowców, nie traciliśmy ducha, zawzięliśmy się i udało się wywalczyć kilka medali! Konkurencja była spora, ale 
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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

gorący doping zrobił swoje
Dyrektor szkoły i prezes PST udały się na wizytę studyjną do Brukseli. W Parlamencie Europejskim rozmawialiśmy z wybranymi 
europosłami o potrzebach osób niepełnosprawnych. Wizyta była pokłosiem Konwentu Aktywni obywatele i obywatelki 
zorganizowanym wspólnie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami, 

W tym roku uczniowie kl. I – IV wzięli udział w Zielonej Szkole w Giżycku. W praktyce doskonalili komunikację, samodzielność i 
sprawność fizyczną

Październik

Nie przestajemy się dokształcać! Część Rady Pedagogicznej udała się do Warszawy na konfe-rencję z warsztatami pt. "Edukacja 
kreatywna", tematyka dotyczyła innowacji w szkołach, innowacyjnego podejścia do edukacji. Pozyskane umiejętności 
wykorzystujemy w pracy z naszymi uczniami.

Nauczyciele wzięli także udział w konferencji z warsztatami w Puławach – „Uczyć się z pa-sją”.

Listopad 
27 listopada 2019 uczniowie "Bajki" po raz kolejny wzięli udział w przeglądzie artystycznym Widziadło. Tym razem na oleckiej 
scenie Domu Kultury zaprezentowali się Emilka i Adaś, jako najmłodsi przedstawiciele bajkowej "rodziny", Andrzej i Radek z 
pierwszego etapu edukacyjnego oraz Ola i Filip (najstarsi uczniowie i jednoczenie zaprawieni już w bojach doświadczeni artyści). 
Mimo bardzo przyjaznej atmosfery nie obyło się bez tremy. Jednak dało się ją pokonać i zabłysnąć na scenie. Wszyscy 
wykonawcy spisali się na medal i szczęśliwie wrócili do szkoły z dyplomem oraz indywidualnymi, słodkimi nagrodami. 

Niepodległość to nie tylko puste słowo. To wartość, to podarunek od przeszłych pokoleń, o który trzeba dbać. Codziennie należy 
o niego walczyć i codziennie pokazywać, że nic co przeszło, nie zostanie zapomniane. Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918
 roku postanowiliśmy odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Westerplatte. Są to miejsca, które upamiętniają 
wydarzenia bardzo bolesne, a zarazem ukazują, że niepodległość nie została nam dana na zawsze. Młodzież z Bajki i Prologu w 
skupieniu przyglądała się ekspozycjom muzealnym i słuchała przewodnika. Zwieńczeniem zwiedzania była wizyta przy 
monumencie Westerplatte. W tym roku zdecydowaliśmy się na inny wymiar obchodów Święta Niepodległości. Wiemy jednak, 
że zostawią one więcej w naszych sercach i pamięci, niż niejeden apel.
Grudzień 

Uczniowie szkoły podstawowej tradycyjnie wzięli udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Bajkowa Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku. W naszej bajkowej rodzinie przeżywamy go bardzo 
uroczyście. To wyjątkowy dzień. Mnóstwo prezentów, wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń oraz 
rozmowy przy wigilijnym stole wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę nadziei i życzliwości, pełną radości, a także 
zadumy i refleksji. Te podniosłe chwile dzielili z nami wyjątkowi goście: prezydent miasta Suwałki – Czesław Renkiewicz, 
reprezentanci RESO Europa Service Sp. z o.o., ksiądz Dawid Banach oraz ksiądz Jarema Sykulski.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy - 
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi 
Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy "Prolog" dla uczniów 
ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością 
intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Szkoła zapewnia 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.

85.32.C 0,00 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność wspomagająca edukację - 
prowadzimy doradztwo edukacyjno-zawodowe 
dla uczniów podejmujących naukę w szkole 
specjalnej przysposabiającej do pracy, 
pomagamy uczniom odkrywać ich mocne i słabe 
strony oraz ukierunkowywać zainteresowania 
zawodowe,
    Działalność w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej - prowadzimy 
zajęcia doskonalące umiejętności społeczne, 
rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych 
ludzi, sposobów ich okazywania w  sposoby 
akceptowane społecznie - TUS dla osób ze 
spektrum autyzmu oraz dla dzieci bez diagnozy 
mających problemy z nawiązywaniem i 
utrzymywaniem prawidłowych kontaktów z 
innymi osobami, 
   Działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i 
szkół - szkolenia dla nauczycieli pracujących z 
uczniami ze spektrum autyzmu.

85.60.Z 1 967,30 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi 
Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową 
"Bajka" z oddziałami przedszkolnymi w 
Suwałkach. Szkoła ma charakter szkoły 
specjalnej 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 terapią 
specjalistyczną dostosowaną do ich aktualnych 
potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i 
zdrowotnych.

85.20.Z 0,00 zł
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52 796,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 849 869,99 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) 4 115 388,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 038 152,75 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 77 235,35 zł

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

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane - prowadzenie 
zajęć Treningu Umiejętności Społecznych - 
rozwijających umiejętności komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej - przekazywanie 
informacji o własnych potrzebach, 
zainteresowaniach, spostrzeżeniach, 
zwracanie uwagi na siebie w sposób 
akceptowany społecznie, kształtowanie 
umiejętności prawidłowego zachowania się 
w rożnych sytuacjach życiowych i w różnych 
miejscach, nauka różnych, bezpiecznych 
sposobów rozładowania negatywnych 
emocji, kształtowanie umiejętności 
współpracy i współdziałania w grupie.

85.59.B 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 135 485,96 zł

2.4. Z innych źródeł 77 235,35 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 21 769,77 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 52 796,80 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: 4 004 578,48 zł 52 796,80 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

3 932 044,72 zł 1 967,30 zł

1 230,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Wkład własny przy zakupie samochodu z PFRON 50 829,50 zł

2 Sfinansowanie terapii 1 967,30 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 806 118,93 zł

38 067,14 zł

5 683,92 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:

2 000,00 zł

84 459,00 zł

10 000,00 zł

39 026,96 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 106 108,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 230,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

783,14 zł

3 463,33 zł

67 057,29 zł 50 829,50 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 908,17 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

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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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)

65 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)

43,44 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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 2 514 010,52 zł

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

2 514 010,52 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)

5 091,37 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) 

5 528,71 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)  

4 607,15 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)  

4 061,41 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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 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

2 497 295,52 zł

1 742 080,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

381 612,56 zł

- inne świadczenia 373 602,72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 715,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 514 010,52 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

5 133,30 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

7 047,33 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

1 Dotacje Oświatowe Prowadzenie Placówek 
Oświatowych

Urząd Miasta Suwałki 3 811 802,85 zł

2 Turniej Bowlingowy Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Suwałki 3 799,98 zł

3 Kulturalni w spektrum Integracja społeczna osób z 
autyzmem

Urząd Miasta Suwałki 4 448,00 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

10 857,50 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

7 183,19 zł

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

1 Aktywna Tablica wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne

Marszałek Województwa 
Podlaskiego

13 760,00 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

Barbara Wierzbowska-Lebiediew - 
Prezes Zarządu

Renata Giczewska-Węcek - Członek 
Zarządu, Skarbnik

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

1 Dzielnia Wiedzy Sp. z o.o. 380697848          
 

Sejny 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Podlaski 1
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