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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-09

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 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

Magdalena Korlak - 
Dembowska

przewodnicząca TAK

Malwina Dubicka członek TAK

Marta Matyszkiel członek NIE

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, 
społecznego, fizycznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-09 2



1. Cel realizowany jest poprzez:
1) Niesienie pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej 
osobom zagrożonym niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami, oraz 
osobom z niepełnosprawnościąbez 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, spółek, 
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 niepełnosprawnościąw 
społeczeństwie.
6) Szkolenie rodziców, osób 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 oraz innych osóbwymagających 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 formiezakładów 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, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa towarów w tym wyrobów własnych, 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 iterapeuty.
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.
20) Organizowanie i szkolenie wolontariatu.
21) Rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.
22) Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-09 3



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową "Bajka" z oddziałami 
przedszkolnymi w Suwałkach. Szkoła ma charakter szkoły specjalnej i przeznaczona jest dla uczniów w 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, 
zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla danego oddziału, 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.

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi również Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy "Prolog" 
dla uczniów w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną. Szkoła zapewnia 
edukację w zakresie doskonalenia nabytych w szkole podstawowej umiejętności, 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.
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - Trening Umiejętności Społecznych(zajęcia w ramach 
odpłatnej działalności pożytku publicznego) 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;
W roku 2021 podobnie jak w poprzednich latach, działalność PST skierowana była głównie na rozwijanie oferty edukacyjno – 
terapeutyczno – wychowawczej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, związanych ze spektrum 
autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwoju, będącymi uczniami Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w 
Suwałkach, oddziałów przedszkolnych, objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka oraz młodzieży będącej uczniami 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog”. 
W roku 2021 objęliśmy edukacją, terapią i wychowaniem:
- Bajka: 41 + 32 przedszkolaków, łącznie 73 osoby.
- Prolog - 13 osób.
- WWRD - 9 osób z zewnątrz + 32 przedszkolaków z bajkowych grup przedszkolnych.

Zatrudnialiśmy na umowy o pracę i umowy zlecenia: 
-  nauczycieli i terapeutów - 54 osoby
- administracja - 11osób
Łącznie zatrudniamy w 2 szkołach: 65 osób
Metodyka nauczania oraz treści programowe są zgodne z podstawą programową szkół masowych, ale dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. 
Programy terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów oraz są ewaluowane w zależności od 
postępów i potrzeb każdego dziecka.
Rodzaje terapii specjalistycznej prowadzonej w szkołach i oddziałach przedszkolnych: logopedia, Integracja Sensoryczna, zajęcia 
korekcyjno-ruchowe, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja ruchowa. Uczniowie SP systematycznie uczestniczą w zajęciach z 
psychologiem, w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych, zajęciach terapeutycznych prowadzonych metodą Dobrego 
Startu, Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne oraz Programem Aktywności Ruchowej M. i CH. Knillów. Regularnie korzystają z 
biblioteki publicznej.
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, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach 
społecznych, dbania o własne interesy w sposób akceptowany społecznie. W „Prologu” młodzież przygotowywana jest do 
podjęcia pracy zawodowej poprzez nabywanie umiejętności praktycznych w różnych dziedzinach jako: kucharz, cukiernik, 
stolarz, budowlaniec, ogrodnik, krawiec, kelner, barista. Duży nacisk kładziono na wyrabianie postaw patriotycznych poprzez 
organizację i obchody uroczystości narodowych i lokalnych. Dbano także o integrację uczniów z innymi osobami i grupami 
społecznymi poprzez organizację i udział w imprezach organizowanych na terenie miasta i w okolicy. Najważniejsze działania PST 
w 2021 roku
Styczeń
Ferie zimowe to czas, kiedy można poznać wielu ludzi i przeżyć mnóstwo niezapomnianych przygód. Taką właśnie przygodę 
przeżyły przedszkolaki z Bajki podczas organizowanych przez szkołę ferii.
Tegoroczne ferie zaskoczyły wszystkich piękną zimową aurą. Pogoda dopisała spacerom i zabawom w śnieżki, ulepiliśmy też 
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niejednego bałwana. Na zajęciach plastycznych przedszkolaki wykonały różnymi technikami obrazki zimowe, które pięknie 
ozdabiają nasze klasowe tablice. Były zajęcia sensoryczne, na których dzieci tworzyły i bawiły się różnymi masami, a także 
przechodziły po ścieżkach sensorycznych. Kolejny dzień ferii był "pysznie owocowy". Uczniowie z pomocą nauczycieli 
przygotowały owocowe szaszłyki. Samodzielnie umyły owoce, później pokroiły, nadziały na patyki i z wielką radością je 
skonsumowały. Czas ferii zakończył się seansem bajkowym z popcornem i przekąskami. Niestety ze względu na pandemię nie 
mogliśmy wyjść do kina, dlatego też seanse odbyły się w naszych salach.

Luty
W ramach działalności Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Suwałkach uczniowie Prologu uczestniczyli w szkoleniu 
baristycznym. Podczas 2 tygodniowego kursu dowiedzieli się na czym polega praca baristy, jak przygotować różne rodzaje kaw 
na profesjonalnym sprzęcie i pod fachowym okiem prowadzącego. 
Uczniowie odbyli 40 godzin zajęć praktycznych. Ponadto zużyli 4 kg kawy oraz 40 litrów mleka. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał certyfikat ukończenia kursu.
Świetna przygoda, ale przede wszystkim nabycie nowych umiejętności, dzięki którym nasi uczniowie będą mogli starać się w 
przyszłości o podjęcie pracy w tym kierunku.

Jak co roku uczniowie szkoły Bajka oraz Prolog wraz z Fundacją Dr Clown przyłączyli się do wspólnej akcji ,,Kartka dla chorego", 
którą obchodzimy dnia 11.02.2021r.
Uczniowie wykonali własnoręcznie kolorowe kartki z życzeniami, które zostały przekazane chorym przebywającym w szpitalach. 
Tym drobnym gestem uczniowie wyrazili swoją sympatię, życzliwość i uśmiech potrzebującym.
Tegoroczny Dzień Chorego nabrał nowego wymiaru w naszej ,,Bajkowej" społeczności. Rafałek z grupy ,,Pszczółki" przebywał w 
warszawskim szpitalu. Dlatego też wszyscy koledzy i koleżanki Rafałka oraz kadra pedagogiczna zaangażowali się w wykonanie 
pięknych kartek z życzeniami dla naszego Rafałka. Mamy nadzieję, że ten upominek wywołał uśmiech i radość na Jego twarzy.

Oddziały przedszkolne i klasy I-III miały okazję uczestniczyć w Kuligu szkolnym w Starym Folwarku oraz karmić alpaki.

Bal karnawałowy z Rodzicami w grupach przedszkolnych oraz w klasie I-II był wspaniałą okazją na przełamanie ewentualnych 
barier, zacieśnienie więzi emocjonalnej między dziećmi, Rodzicami i Wychowawcami. Rodzice lepiej poznali się między sobą, 
poznali Wychowawców oraz w atmosferze radości spędzili czas ze swoimi pociechami. Są to świetne warunki do bezpośredniej 
obserwacji swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej. Dzieci mają super zabawę wynikającą z różnych konkurencji i wspólnych 
zabaw z Rodzicami. 

Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w ciekawych i twórczych zajęciach w Muzeum Marii 
Konopnickiej. Panie przewodniczki przybliżyły nam życiorys poetki oraz zabrały w bajkowy świat krasnoludków, czego 
zwieńczeniem były kolorowe czapeczki. 

Dzieci z naszej ,,Bajki" wzięły udział w Zdalnym Konkursie Recytatorskim „Zimowe rymowanki” zorganizowanym przez Podlaskie 
Stowarzyszenie Terapeutów. Wszyscy uczestnicy wykazali się talentem recytatorskim i dobrym przygotowaniem. Konkurencja 
była olbrzymia, gdyż w konkursie wzięło udział ponad 120 uczestników.

Marzec 
Uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w projekcie edukacyjny, którego celem było odnalezienie na mapie obiektów do zwiedzenia, 
wyznaczenie trasy z obliczeniem dystansu do pokonania i czasu podróży. Po uprzednim przygotowaniu planu uczniowie zaczęli 
od Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach. Następnie na trasie wycieczki znajdowały się Muzeum Ziemi Sejneńskiej, Ośrodek 
Pogranicze i Bazylika w Sejnach. Końcowym punktem na mapie był Puńsk, gdzie zwiedzili Muzeum Etnograficzne, Dom Kultury 
Litewskiej i Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na koniec mogli poznać kuchnie regionalną zamawiając 
wybrane dania w miejscowej restauracji. W wymienionych obiektach uczniowie poznawali rys historyczny, architekturę i kulturę 
przygraniczną. Zwieńczeniem projektu było opracowanie Questa z pytaniami na temat zwiedzanych obiektów. Celem 
podsumowania zaś było stworzenie prezentacji multimedialnej na temat wycieczki z użyciem własnych materiałów.
Interdyscyplinarny projekt edukacyjny został przyjęty przez uczniów z dużym entuzjazmem. Każdy z zaangażowaniem pracował 
przygotowując Quest, czy prezentację.

Klasa I-IIC wybrała się do Żarnowa Pierwszego, gdzie odwiedziła schronisko dla psów Sonieczkowo. Wcześniej dzieci 
przygotowały plakat, dzięki któremu zebrały przysmaki dla piesków. 

Kwiecień
W naszej szkole świętowaliśmy Dzień Ziemi! Zastanawialiśmy się, skąd się biorą motyle, jak sadzić drzewa i dlaczego śpiewają 
ptaki. Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat 
uczymy się zasad recyklingu oraz kształtujemy postawę ekologiczną. Pokaz mody na najciekawszy „Eko stój” był prawdziwym 
wyzwaniem dla naszych uczniów, ponieważ tworzyli je sami. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

W związku ze Światowym Dniem Ziemi panie z grupy Myszki Miki zorganizowały plastyczno-techniczny konkurs ekologiczny na 
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„Eko-misia” z surowców wtórnych. Dzieci bardzo się postarały i wykonały przepiękne prace. Poziom był tak wysoki, że wszystkie 
grupy i klasy zasłużyły na nagrody. 

Do naszej szkoły zawitała Pani Magda z fundacji Terra Desolata, która przeprowadziła warsztaty archeologiczne. Bajkowe dzieci 
miały okazje dowiedzieć się, gdzie i kiedy żyły dinozaury, jak wyglądały, czym się żywiły oraz dlaczego wyginęły. Pełne wrażeń 
kroczyły śladami prehistorycznych gadów.

Maj 
W maju odbyło się dwudniowe szkolenie on-line dla naszej kadry pedagogicznej pt. „Seksualność młodszych dzieci w spektrum 
autyzmu” oraz „Seksualność nastolatków i dorosłych w spektrum autyzmu” prowadzone przez dr Izabelę Formalik.

Uczniowie Bajki i Prologu wraz z nauczycielami przygotowali akademię z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja, 
podczas której dowiedzieliśmy się czym jest Ojczyzna, Naród i Wolność. 

Grupy przedszkolne wybrały się na wycieczkę do Wigierskiego Parku Narodowego, w celu poszerzenia wiedzy przyrodniczej i 
wspólnej integracji przy ognisku.

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zorganizowało międzyszkolny Zdalny Konkurs Recytatorski „Wiosenne rymowanki”. Dzieci 
z Naszej ,,Bajki" również wzięły w nim udział. Wszyscy uczestnicy wykazali się talentem recytatorskim i dobrym 
przygotowaniem. Konkurencja była olbrzymia, gdyż w konkursie wzięło udział ponad 100 uczestników. 

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie szkoły podstawowej wraz ze starszymi kolegami, wybrali się do Białegostoku na spektakl 
„Hobbit” w Teatrze Dramatycznym im. Węgierki. Żeby nie było za łatwo to nauczyciele wpadli na pomysł, żeby przyjemne 
połączyć z pożytecznym i realizując zajęcia treningu umiejętności społecznych, zdecydowali się na podróż pociągiem. Ale nie z 
naszymi uczniami te numery! Nie dość, że pociąg nie był żadnym wyzwaniem to jeszcze postanowili pozwiedzać trochę 
Białystok.

Wycieczka do sąsiedniego miasta oddalonego o 30 km, a ileż atrakcji ze sobą niosła! Punkt 7:51 dzieci odjechały szynobusem. 
Niektórzy Rodzice machali na pożegnanie, jakby wybierali się daleko i na długo. A być może przeżywali ich podróż bardziej niż 
same dzieci. Wysiedliśmy na przystanku Augustów Port a następnie wybraliśmy się na dłuższy spacer :) do Żeglugi Augustów, 
gdzie czekał na nas statek Serwy. Przeżyliśmy cudowny godzinny rejs Rospudą - kto nie był, koniecznie musi popłynąć! Kto z Was 
zrobił kiedyś piknik na bulwarach augustowskich i rozkoszował się pizzą siedząc na trawie? My już TAK! Niestety, wszystko, co 
dobre kiedyś musi dobiec końca. W drogę powrotną wróciliśmy autobusem PKS
Klasy II-VIII wybrały się na wycieczkę do zaprzyjaźnionej Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych niedaleko Augustowa, aby 
sprawdzić co robi się o tej porze roku z sadzonkami oraz jak przygotowuje się rośliny do sprzedaży. Każdy mógł obejrzeć, dotknąć 
a nawet powąchać drzewka, krzewy i wszelką roślinność znajdującą się na terenie szkółki. Gościnni właściciele zaprosili ich także 
do karmienia ryb w ich przydomowym stawie, a za odwiedziny podziękowali im ciasteczkami i lodami (dzieci odwdzięczyli się 
kotem uszytym przez panią Zosię i kwiatami przez nich wykonanymi). 

Czerwiec
Podróże kształcą, czyli o wyprawie uczniów do Warszawy.
Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Sportu i Turystyki. Dzieci Zwiedzanie rozpoczęły od przypomnienia sobie, gdzie i 
kiedy narodziła się idea organizowania Olimpiad. Zobaczyli eksponaty przypominające o Starożytnych Igrzyskach Olimpijskich, 
upamiętniające Greków, dla których sprawność fizyczna była wyznacznikiem zdrowia i doskonałości. Następnie podziwiali 
wystawy poświęcone różnym dyscyplinom sportowym. Na każdej z nich zaprezentowano jak na przestrzeni lat zmieniała się 
dana dyscyplina, jak unowocześniano i usprawniano sprzęt, jak zmieniały się stroje sportowców. Umieszczono także medale i 
odznaczenia zdobyte przez reprezentantów polski w danej dyscyplinie. Następnie uczniowie udali się do Centrum Nauki 
Kopernik. To, co wyróżnia to miejsce to stanowiska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie wiedzy i 
zdobywanie doświadczeń. Uczniowie bawiąc się doskonale, jednocześnie zgłębiali wiedzę z różnych dziedzin nauki.
Kolejnym punktem był spacer po Starym Mieście oraz chwila na słodkie przekąski. 
Ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów była podróż pociągiem w obie strony.

Uczniowie klas I-III wraz z grupą rodziców oraz nauczycieli wybrali się do stolicy. Program był dość intensywny, ale wszyscy 
spisali się na medal. Była do pierwsza tak daleka trasa naszych uczniów.

Po raz kolejny w Dniu Dziecka bajkowe dzieciaczki zostały obdarowane upominkami od zaprzyjaźnionej Fundacja "Dr Clown" w 
Suwałkach. 
Ten dzień różnił się od zwykłego dnia, gdyż uczciliśmy go wraz z rodzicami w bajkowym ogrodzie. Czas upływał radośnie na 
beztroskim hasaniu, pełen wrażeń i radosnych przeżyć. Dużą niespodziankę zrobiła nam pani Joanna Bernat z Centrum 
Narzędziowego Majster, która odwiedziła nas z prezentami dla dzieci oraz darowizną dla szkoły. Dziękujemy bardzo za wsparcie i 
dobre serce!
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Klasa łączona IIa i IIIa postanowiły wybrać się na wycieczkę do Gatnego I, W związku z tym, że kilku z naszych uczniów 
rozchorowało się na koniec roku, towarzyszyli im starsi koledzy z klas V-VI. Zanim dotarli do znanego im punktu docelowego, 
zatrzymali się po drodze w stadninie koni TAJFUN w Gatnem II. Jej właścicielka opowiedziała im mnóstwo ciekawostek na temat 
hodowli koni oraz pokazała kilka sztuczek związanych oswajaniem tych zwierząt. Jak się okazało, Andrzej ma talent w tym 
zakresie i bez problemu poskromił jednego z koni. W podziękowaniu za miłą wizytę, poczęstowali te piękne zwierzęta 
marchewkami oraz ich ryczącego towarzysza - osła. Kolejnym przystankiem było urokliwe Święte Miejsce w środku cudownego 
lasu, skłaniające do chwili zadumy i modlitwy. Kiedy w końcu dotarli do celu, czekał tam na nich grill z pysznościami i basen z 
orzeźwiającą wodą. 

Sierpień
Przez pierwszy tydzień sierpnia odbyło się szkolenie „Pedagogika Marii Montessori – kurs propedeutyczny” prowadzone przez 
panią mgr Ewę Nikołajew-Wieczorowską z Centrum Uśmiechu Dziecka. Szkolenie służyło podniesieniu kompetencji własnych 
nauczycieli.

W sierpniu również rozpoczął się cykl szkoleń z „Podstawy OK zeszytu w ramach XIX edycji programu Całościowy Rozwój Szkoły, 
poziom podstawowy”. Nauczyciele z naszych szkół pogłębiają swoją wiedzę na temat korzystania z OK zeszytu.

Ostatnie dwa tygodnie wakacji przedszkolaczki i uczniowie Bajki spędzili bardzo aktywnie biorąc udział w Bajkowych 
półkoloniach. Udało im się znaleźć wioskę Smerfów oraz wszystkie suwalskie krasnoludki. Podczas zajęć kulinarnych piekli 
pyszne gofry. Mnóstwo frajdy i radości przyniosły eksperymenty z wodą i tworzenie różnych mas sensorycznych. Nie zabrakło 
również wyjścia na lody i do kina. 

W ostatnim tygodniu wakacji, w budynku szkoły przy ul. Paca 4 rozbrzmiały uczniowskie głosy! Wszytko za sprawą sportowych 
półkolonii zorganizowanych przez UKS GROM. Trenerzy zadbali o to, by w nowy rok szkolny wejść z dużą ilością endorfin. Mamy 
nadzieję, że uczniowie miło i aktywnie spędzili czas, a przy okazji poznali się, bo do szkolnej społeczności dołączają nowe osoby.

Wrzesień
Jak co roku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III wybrały się do Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na 
terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze i 
w bezpieczny sposób poćwiczyć przechodzenie przez ulicę.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Prolog” przygotowuje młodzież̇ do pełnienia różnych ról społecznych oraz samodzielnego i 
aktywnego dorosłego życia. W ramach przedmiotu Przysposobienie do pracy uczymy naszych uczniów praktycznych 
umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu 
społecznym. 
Ten rok szkolny jest wyjątkowo płodny w działania aktywizujące uczniów i prezentujące im nowe możliwości. Już w pierwszych 
dniach września nasi uczniowie odwiedzili Urząd Pracy, gdzie dowiedzieli się jak należy się zarejestrować, kto pomaga w doborze 
pracy oraz gdzie mogą zapoznać się z aktualnymi ofertami. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem śledzili aktualności z 
suwalskiego rynku pracy, efektem czego była ich kolejna wizyta. Mianowicie odwiedzili Hotel Akvilon, w którym uczniowie mieli 
możliwość poznania pracy hotelarza „od kuchni”. Było to nowe doświadczenie, które być może zaszczepi w którymś́ z naszych 
uczniów bakcyla do pracy w hotelu. Wiemy bowiem, że nauczanie przez doświadczanie to najlepsza droga do sukcesu.

Dzień Kropki w bajkowym przedszkolu to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Opowiastka autorstwa kanadyjskiego pisarza i 
ilustratora książek dla dzieci Peter H. Reynoldsa z 2003r. pt. „The Dot” (Kropka) stała się inspiracją powołania w 2008r. 
Międzynarodowego Dnia Kropki, obchodzonego już w 196 krajach. To inicjatywa, mająca pobudzać kreatywność młodych ludzi i 
zachęcać ich do tworzenia. Historia Vashti pokazuje niezwykle ważną rolę, jaką nauczyciele odgrywają w życiu swoich uczniów, 
którzy – oprócz rodziców czy dziadków – istotnie wpływają na to, czym dziecko się zainteresuje, jaką będzie miało ciekawość 
świata, cokolwiek by w życiu robiło. Mądry, dobry nauczyciel potrafi pokierować dziecięcymi marzeniami i pierwszymi 
nieśmiałymi próbami wszelkiej twórczości, by jego wychowankowie odnaleźli furtkę do przyszłych sukcesów już w dorosłym 
życiu, nie tylko zawodowym, ale i społecznym.

W ramach działania naszego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Suwałkach (LOWE) przeprowadzone było szkolenie z 
„Tworzenia i prowadzenia stron www”dla pełnoletnich osób, w tym chętnych nauczycieli i rodziców.

Październik
Odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez firmę Cal – „CALa pomoc dla Bajki”, w którym gościnnie wystąpiła pani 
Patrycja Piekutowska i dzięki któremu zdobywamy fundusze na utworzenie placu zabaw przy szkole na ul. Paca 4.

Uczniowie Prologu wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Bocci Osób Niepełnosprawnych "BĄDŹ SOBĄ I SPEŁNIAJ SIĘ 
RUCHOWO", który odbył się w Orzyszu i Ubliku. Celem imprezy była popularyzacja gry Boccia jako formy aktywności ruchowej, a 
także integracja środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Zawodnicy konkurowali ze sobą w rozgrywkach 
indywidualnych i drużynowych.
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Przedszkolaki rozpoczęły cykliczne i bardzo ciekawe zajęcia w nowej sali wyposażonej w materiały Marii Montessori. Według 
Marii Montessori pedagogika, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, powinna być przeniknięta duchem miłości, 
humanitaryzmu i tolerancji. Najważniejsze miejsce zawsze zajmuje dziecko, a podstawową formą nauki jest zabawa i 
indywidualne zdobywanie najróżniejszych doświadczeń. Metoda Marii Montessori pozwala na uporządkowane przejście od 
zabaw do nauki i elementów pracy oraz na odwrót. Opiera się na tym, co interesuje samo dziecko, co pobudza jego ciekawość i 
co sprawia mu satysfakcję i daje solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Wycieczka do Stollar Systemy Okienne. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cenne jest zaznajomienie się ze specyfiką danego 
zawodu przed podjęciem potencjalnej pracy, dlatego, gdy odezwała się do nich Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła 
Przysposabiająca do Pracy "Prolog" z pytaniem, czy ich podopieczni mogą z bliska zobaczyć proces tworzenia produktów (okien i 
drzwi), odpowiedź mogła być tylko jedna – TAK. Uczniowie zobaczyli zmodernizowaną linię produkcyjną. Zostało wytłumaczone 
jak funkcjonują poszczególne maszyny, a na koniec czekała ich miła niespodzianka. Aby wspominali dobrze wizytę w firmie, 
zostali wszyscy obdarowani plecakami oraz zestawami przyborów szkolnych! 

W ramach działania naszego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Suwałkach (LOWE) przeprowadzone były szkolenia z 
„Grafiki komputerowej”, „Kurs Excel dla początkujących” , „Obsługi i wykorzystania tablicy i monitora interaktywnego” oraz 
„Kurs samoobrony. Kraw Maga” dla pełnoletnich osób, w tym chętnych nauczycieli i rodziców. Był to cykl szkoleń, które trwały 
do listopada i grudnia.

Listopad
W tym roku uczniowie Prologu wybrali się pociągiem do Białegostoku do Muzeum Historycznego,które wchodzi w skład 
Muzeum Podlaskiego. Podczas wizyty obejrzelibogate zbiory archiwaliów i ikonografii, ilustrujących przeszłość Białegostoku i 
Podlasia, szereg zabytków kultury mieszczańskiej, szczególnie z zakresu rzemiosła użytkowego. 

Uczniowie Zerówki oraz klas I-III uroczyście uczcili Święto Odzyskania Niepodległości śpiewając Hymn Państwowy, pieśni 
patriotyczne oraz recytując polskie wiersze.

Andrzejki są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Bajkowe Przedszkolaczki zamieniły się w różne postacie 
bajkowe, Panie były czarownicami... I zaczęły się czary, mary … Dzieci poznały andrzejkowe zaklęcia. Było wróżenie z kolorowych 
kart i rzucanie kuli do kosza czarownicy. Poznaliśmy przyszłe zawody. Wszystkie wróżby przeplatane były zabawami ruchowymi, 
był taniec na gazetach i z balonami, zabawy z dynią i przechodzenie pod liną. A na koniec była chwila relaksu w postaci dyskoteki 
i słodkiego poczęstunku. Andrzejki były okazją do wspólnej zabawy, która kształtuje koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, 
świadomość swojego ciała i zwinność.

W ramach działania naszego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Suwałkach (LOWE) przeprowadzone było szkolenie z 
„Wystąpień publicznych” dla dorosłych osób. 

Grudzień 
Dzięki uprzejmości Prezesa spółki nasi uczniowie mogli zwiedzić kolejny suwalski zakład pracy, którym był Malow. Panowie 
opowiedzieli o firmie oraz oprowadzili po halach magazynowych i produkcyjnych, na których młodzież mogła obserwować 
proces powstawania mebli metalowych. 
Nasi uczniowie Dowiedzieli się, że firma ta jest jednym z największych w Europie producentów mebli metalowych. Wersje 
specjalne mebli nie stanowią dla nich żadnego problemu. Ponadto firma Malow wyposaża biura, szkoły, szpitale, banki, szatnie, 
gabinety, archiwa oraz wiele innych zakładów pracy. W naszej szkole także mamy meble z Malowu
i niezwykłe było to, że uczniowie mogli zobaczyć́ jak powstały.

Uczniowie Prologu rozpoczęli praktyczną naukę zawodu, dzięki odbytym kursom baristy i kelnera. Swoją wiedzę mogli 
spraktykować w nowopowstającej Kawiarence Artystycznej.Zajęcia praktyczne w kawiarence dały olbrzymią energię, 
zaangażowanie oraz wzmocnienie i pozyskanie nowych kompetencji społecznych i zawodowych.
Wielki wkład w działalność kawiarenki wnoszą nauczyciele NTSPdP „Prolog” oraz NTSP „Bajka”, którzy w swoim wolnym czasie, 
w ramach wolontariatu wspierają uczniów w ich pierwszym kroku ku dorosłości – zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Przedszkolaczki były z wizytą w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na zajęciach o tematyce 
bożonarodzeniowej z bajką "Miś i świąteczna choinka".

Wigilia to czas bycia razem, świętowania, prezentów, ale też przygotowań. Uczniowie klas 4-8 przeszli wszystkie etapy dziś 
przygotowali świąteczny stół, potrawy, by później wspólnie zjeść i rozpakować prezenty.
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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

500

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi 
Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy "Prolog" w 
Suwałkach. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, ze spektrum 
autyzmu, z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Wszyscy uczniowie są absolwentami gimnazjum 
lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła 
prowadzi zajęcia  w zakresie doskonalenia 
nabytych na wcześniejszych etapach edukacji, 
umiejętności szkolnych, emocjonalnych i 
społecznych. Rozwija zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów. Dba o ich zdrowie i 
sprawność fizyczną poprzez organizowanie zajęć 
sportowych i udział uczniów w zawodach 
sportowych organizowanych prze inne szkoły i 
instytucje. Zapewnia systematyczne nabywanie i 
doskonalenie umiejętności praktycznych i 
zawodowych umożliwiających im samodzielne, 
satysfakcjonujące życie oraz wykonywanie pracy 
zawodowej. W trakcie zajęć terapeutycznych 
uczniowie rozwijają swoje kompetencje w 
zakresie komunikacji, samoobsługi, 
rozpoznawania i aprobowanych społecznie 
sposobów rozładowywania przeżywanych emocji 
i uczuć. W ramach praktyk uczniowie prowadzą 
Kawiarenkę Artystyczną.

85.20.Z 0,00 zł

2 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. 
Metodyka nauczania, treści programowe są 
zgodne z podstawą programową szkół 
masowych, ale dostosowane do indywidualnych 
potrzeb i możliwości każdego ucznia. 
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 – 
logopedia, Integracja Sensoryczna, zajęcia 
korekcyjno-ruchowe, zajęcia rewalidacyjne, 
rehabilitacja ruchowa.Uczniowie systematy

85.20.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 451 677,59 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 244 969,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 38 720,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1,95 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów 
organizowało zajęcia grupowe i 
indywidualne dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
problemami z mową i komunikacją, 
zachowaniem. Przeprowadzono zajęcia 
indywidualne z zakresu logopedii, terapii 
pedagogicznej, fizjoterapii. Zajęcia grupowe 
Treningu Umiejętności Społecznych 
dotyczyły wsparcia rozwoju uczestników w 
zakresie rozumienia uczuć i emocji 
własnych i innych osób, umiejętności 
rozładowywania ich w sposób bezpieczny i 
akceptowany społecznie, umiejętności 
komunikacyjnych, umiejętności 
prawidłowego zachowania się w różnych 
miejscach i sytuacjach społecznych.

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
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31 483,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 143 695,77 zł

e) pozostałe przychody 167 985,97 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 132 534,76 zł

2.4. Z innych źródeł 143 963,16 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 1,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

87 500,00 zł

0,00 zł

5 056 195,77 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:

3 120,00 zł

82 153,16 zł

26 600,00 zł

20 661,60 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 -33 958,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -36,60 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 408 016,95 zł 0,00 zł

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

5 278 928,45 zł 0,00 zł

38 756,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

141,83 zł

50 370,98 zł

39 819,09 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-09 13



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)

53,00 etatów

28 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

55 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)

9 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

7 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 724 153,15 zł

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

3 724 153,15 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)

5 859,75 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) 

5 598,05 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 872,02 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 647 500,45 zł

2 423 559,83 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

265 543,00 zł

- inne świadczenia 958 397,62 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 76 652,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 724 153,15 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

11 748,62 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

11 173,70 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)

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

1 "Kulturalni w spektrum - 
edycja II"

Celem zadania było 
podniesienie poziomu 
uczestnictwa w kulturze dzieci i 
młodzieży będącymi uczniami 
NTSP Bajka w Suwałkach oraz 
NTSPdP Prolog poprzez 
cykliczne uczestnictwo oraz w 
wydarzeniach kulturalnych (np. 
wystawy, seanse filmowe, 
spektakle). Założyliśmy, że 
udział weźmie 30 osób w co 
najmniej 5 wydarzeniach. 
Efektem projektu było 13 wyjść 
na różnego rodzaju spektakle, 
do muzeum, na seanse filmowe.

Urząd Miasta Suwałki 3 000,00 zł

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

0,00 zł

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

14 510,88 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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)

2 Dotacje oświatowe Prowadzenie Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej "Bajka" z 
oddziałami przedszkolnymi w 
Suwałkach, prowadzenie 
Niepublicznej Terapeutycznej 
Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy "Prolog" w Suwałkach

Urząd Miasta Suwałki 5 053 195,77 zł

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
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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, 
Beata Kaszuba, Renata Giczewska-
Węcek, Sebastian Wojczulewicz, 

Milena

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-09
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