
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica MIĘDZYCHODZKA Nr domu 16 Nr lokalu 14

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-371 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 733676674

Nr faksu E-mail fundacja@domautysty.org.pl Strona www www.domautysty.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-09-04

2017-09-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30285668700000 6. Numer KRS 0000522417

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

ADAM KOMPOWSKI PREZES ZARZĄDU TAK

MARLENA NOWICKA-
KOMPOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

HANNA BAREŁKOWSKA WICEPREZES 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)

FUNDACJA DOM AUTYSTY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja Dom Autysty z siedzibą w Poznaniu ma w swoim statucie 
zapisane następujące cele działalności organizacji:
1) wspieranie osób z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi i ich 
rodzin, w szczególności
poprzez utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób dorosłych z ww. 
zaburzeniami, zapewniającego
możliwość stałego pobytu lub pobytu dziennego, a także organizowanie 
lub ułatwianie im pracy,
edukacji, terapii lub rehabilitacji,
2) upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń autystycznych i im 
pokrewnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pozyskiwanie środków umożliwiających utworzenie i prowadzenie 
ośrodka wskazanego w § 5 pkt 1
oraz stałą pieczę nad jego funkcjonowaniem,
2) zapewnianie podopiecznym Fundacji specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz edukacji, terapii
lub rehabilitacji,
3) działalność edukacyjną i informacyjną, zwłaszcza organizację 
konferencji, szkoleń, współpracę ze
środkami masowego przekazu,
4) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami 
krajowymi i zagranicznymi w
zakresie celów Fundacji,
5) opracowywanie metod, koncepcji i dobrych praktyk służących realizacji 
celów Fundacji,
6) prowadzenie poradnictwa dla rodzin lub innych osób zajmujących się 
świadczeniem pomocy
osobom z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi,
7) działalność wydawniczą,
8) współpracę z organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego, 
placówkami służby zdrowia,
stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach oraz innymi 
jednostkami organizacyjnymi.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ALEKSANDRA KEMPSKA PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

PIOTR KEMPSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MAGDALENA RAJCZEWSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ANDRZEJ RAJCZEWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MARLENA JANKOWIAK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

PRZEMYSŁAW JANKOWIAK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

TOMASZ ŚWIDERSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

RENATA ŚWIDERSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

20000

10

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność statutową w następujący sposób:
1. Zakończona została budowa Domu Autysty – pierwszego w Poznaniu i jednego z nielicznych w Polsce miejsc dedykowanych 
dorosłym osobom z autyzmem wymagającym dużego wsparcia. Prowadzona była w ramach unijnego projektu „Budowa Domu 
Autysty w Poznaniu”. W sierpniu Fundacja otrzymała od nadzoru budowlanego pozwolenie na użytkowanie budynku. Wcześniej 
został przeprowadzony przetarg na meble do pokojów w Domu Autysty. Fundacja zrealizowała także nieobjęte projektem 
unijnym prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Domu Autysty, uwzględniając specyficzne potrzeby osób z autyzmem.
2. W Domu Autysty rozpoczęliśmy od 1 września zajęcia w ramach projektu „Razem do Samodzielności. Kompleksowe wsparcie 
osób z autyzmem i ich opiekunów”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzono rekrutację 
uczestników i kadry. W ramach tego projektu zakupiono także wyposażenie pracowni. W zajęciach dziennych w pracowniach w 
Domu Autysty od poniedziałku do piątku brało udział 6 dorosłych osób z autyzmem, a w pobytach weekendowych w 
mieszkaniach treningowych – 22 osoby z autyzmem. Ponadto w ramach tego samego projektu odbywały się zajęcia 
relaksacyjne (pilates, joga, arteterapia) oraz grupa wsparcia dla opiekunów osób z autyzmem. Pobyty w mieszkaniach 
treningowych oraz zajęcia dla opiekunów zostały okresowo zawieszone w październiku z powodu pandemii koronawirusa. 
Zostały wznowione w marcu 2021 r. Projekt zakończy się w roku 2022.
3. Podczas ferii zimowych Fundacja przeprowadziła projekt „Warsztaty usamodzielniające dla dzieci i młodzieży z autyzmem. 
Usamodzielnianie 20 osób z autyzmem i poprawa ich funkcjonowania”, dofinansowany przez Urząd Miasta Poznania. 
4. Podczas wakacji letnich zostały przeprowadzone półkolonie dla 10 osób z autyzmem, dofinansowane przez Urząd Miasta 
Poznania. 
5. W okresie od stycznia do kwietnia Fundacja zachęcała podatników do przekazywania na jej  rzecz 1 procenta podatku w 
zeznaniach za 2019 rok. Uzyskano w ten sposób kwotę 47 364,60 zł. 
6. Fundacja w okresie sprawozdawczym ściśle współpracowała ze Szkołą Podstawową dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem im. Z. Tylewicza w Poznaniu. M.in. Fundacja wsparła szkołę 
zakupami na kwotę 5000 zł.
7. W drugiej połowie roku Fundacja prowadziła projekt opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania dla osób z autyzmem. 
Skorzystało z niego 7 osób, w tym dwoje dzieci.
8. Fundacji udało się pozyskać fundusze od działających w Poznaniu klubów Lion na wyposażenie Domu Autysty. Ponadto bieg 
Freedom Charity Run w roku 2020 połowę swoich wpływów również przeznaczył na wsparcie Domu Autysty. Pod Domem 
Autysty we wrześniu 2020 rozpoczął się jeden z etapów biegu. Te pieniądze fundacja otrzymała jednak w roku 2021.
9. W Centrum Kultury Zamek 4 grudnia 2020 r. odbyła się kolejna edycja Aukcji dla Domu, akcji charytatywnej, z której dochód 
wspiera działalność statutową Fundacji. Tym razem, z powodu pandemii, odbyła się wyłącznie przez internet, po raz pierwszy 
jednak prowadziliśmy transmisję wideo aukcji. Przy okazji aukcji, znaczącego wydarzenia kulturalnego, Fundacji udało się 
zwrócić uwagę opinii publicznej w Poznaniu na problemy osób z autyzmem. 
10. Fundacja namówiła znanego artystę street-artu, Noriakiego, do wykonania na elewacji Domu Autysty graffiti nawiązującego 
do problematyki autyzmu. Wydarzenie to było opisywane przez mass media.
11. Przedstawiciele Fundacji byli obecni w mass mediach (prasa, radio i telewizja, portale internetowe), przekazywali tam 
informacje o prowadzonej działalności i o potrzebach osób z autyzmem.
12. Fundacja prowadziła także działalność rzeczniczą, przez informowanie osób z autyzmem i ich opiekunów o przysługujących 
im świadczeniach i uprawnieniach związanych z edukacją i terapią.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 charytatywnej

Prowadzenie działalności charytatywnej,  w 
szczególności poprzez organizację imprez 
kulturalnych i innych przedsięwzięć na rzecz 
osób z autyzmem. Fundacja w okresie 
sprawozdawczym (4 grudnia 2020) 
zorganizowała Aukcję dla Domu w Centrum 
Kultury Zamek, jest to impreza cykliczna. Z 
powodu pandemii aukcja odbyła się bez udziału 
publiczności, za pośrednictwem internetu. Z 
powodu pandemii zrezygnowano z innych form 
działalności charytatywnej, w tym z dorocznego 
balu, organizowanego wspólnie z Lions Club 
Poznań Pro Futuro.

88 99 Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie pozaszkolnych zajęć, w tym zajęć 
rehabilitacyjnych, kulturalnych i sportowych, a 
także usług opiekuńczych, dla osób 
niepełnosprawnych, szczególnie osób z 
autyzmem, w tym dzieci i młodzieży. Fundacja 
Dom Autysty w okresie rozliczeniowym 
zorganizowała zajęcia dla uczniów w czasie ferii 
zimowych, półkolonie w czasie wakacji letnich, 
opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania 
osób z autyzmem, zajęcia dzienne dla 6 
dorosłych osób z autyzmem oraz pobyty 
weekendowe w mieszkaniach treningowych dla 
22 osób z autyzmem.

88 10 Z 6 700,00 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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47 324,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 953 717,11 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 166 534,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47 324,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 134,19 zł

e) pozostałe przychody 2 119 075,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 165 358,37 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 891 016,34 zł

13 120,52 zł

49 580,25 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:

0,00 zł

111 615,60 zł

53 742,77 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 134,19 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -515 988,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 47 324,60 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: 563 313,00 zł 47 324,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

563 313,00 zł 47 324,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wyposażenie placówki dla osób z autyzmem i zagospodarowanie terenu wokół placówki 
terapeutycznej.

30 000,00 zł

2 Wynagrodzenie terapeutów. 5 000,00 zł

3 Materiały na zajęcia dla osób z autyzmem. 2 324,60 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

4 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)

4,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. 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)

15 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

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 147 398,28 zł

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

147 398,28 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)

5 264,64 zł

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

0,00 zł

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

2 250,00 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)  

3 435,88 zł

3 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)

24 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 9 osób

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

41 372,76 zł

41 372,76 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 106 025,52 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 147 398,28 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

5 264,64 zł

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

0,00 zł

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

Brak

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 Warsztaty 
usamodzielniające dla dzieci 
i młodzieży z autyzmem

Usamodzielnianie 20 osób z 
autyzmem i poprawa ich 
funkcjonowania.

URZĄD MIASTA POZNANIA 9 700,00 zł

2 Świadczenie usługi opieki 
wytchnieniowej w formie 
dziennego pobytu w miejscu 
zamieszkania osób z 
autyzmem

Wsparcie opiekunów 
faktycznych poprzez czasowe 
odciążenie i stworzenie im 
możliwości odpoczynku i 
regeneracji oraz wsparcie osoby 
z autyzmem w codziennych 
czynnościach.

URZĄD MIASTA POZNANIA 29 960,00 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

2 250,00 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

4 824,40 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)

3 Półkolonie letnie dla 
młodzieży z autyzmem

Poprawa funkcjonowania osób 
z autyzmem przez: naukę 
pożytecznego i twórczego 
wykorzystania wolnego czasu, 
wzrost umiejętności 
społecznych w zakresie 
aktywnego komunikowania się i 
współdziałania w grupie 
rówieśniczej oraz z 
terapeutami, trening 
odpowiedniego zachowania w 
miejscach publicznych 
(przełamywanie lęków), 
ogólnorozwojowe efekty zajęć 
muzycznych, plastycznych, 
sportowych.

URZĄD MIASTA POZNANIA 10 000,00 zł

4 Razem do samodzielności. 
Kompleksowe wsparcie osób 
z autyzmem i ich opiekunów

- Poprawa dost. do usług 
opiekuńczych poprzez zaj. dla 
dor. osób z autyzmem (w 2020 
r. dla 6 osób 8h dziennie, w dni 
powszednie) w grupach 2-
osobowych w pracowniach: 
gosp. dom, kulinarnej, muz.-
ruch., komp., plast., rehabilit., 
zawodowej, pamiątkarskiej.
-Poprawa jakości usług opiek. 
poprzez doposaż. pracowni 
terapeut.
- Wzmocnienie otoczenia osób z 
autyzmem: grupa wsparcia, 
zajęcia relaksacyjne.
-zwiększ. dostępu do mieszkań 
chronionych - pobyty 22 osób z 
autyzmem.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 
ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
DOT. ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE

126 879,48 zł

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

1 Razem do samodzielności. 
Kompleksowe wsparcie osób 
z autyzmem i ich opiekunów

- Poprawa dost. do usług 
opiekuńczych poprzez zaj. dla 
dor. osób z autyzmem (w 2020 
r. dla 6 osób 8h dziennie, w dni 
powszednie) w grupach 2-
osobowych w pracowniach: 
gosp. dom, kulinarnej, muz.-
ruch., komp., plast., rehabilit., 
zawodowej, pamiątkarskiej. -
Poprawa jakości usług opiek. 
poprzez doposaż. pracowni 
terapeut. - Wzmocnienie 
otoczenia osób z autyzmem: 
grupa wsparcia, zajęcia 
relaksacyjne. -zwiększ. dostępu 
do mieszkań chronionych - 
pobyty 22 osób z autyzmem.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 
ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
DOT. ŚRODKÓW Z BUDŻETU 
PAŃSTWA

13 120,52 zł
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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

ADAM KOMPOWSKI, HANNA 
BAREŁKOWSKA, MARLENA 

NOWICKA-KOMPOWSKA
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11
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