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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 2021-09-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-443 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 502030516

Nr faksu E-mail biuro@dalejrazem.pl Strona www www.dalejrazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-30

2004-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97792797300000 6. Numer KRS 0000040064

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

Sebastian Cycuła Prezes Zarządu TAK

Grażyna Kochaniak Skarbnik TAK

Milena Karczewska Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Hadzicki Przewodniczący TAK

Jerzy Łaboński Członek TAK

Magdalena Kukulska Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, 
poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
    2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach 
osób autystycznym i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
    3. Utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z 
autystycznych.
    4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno -edukacyjnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.
    5. Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 
personalnego i pośrednictwa zawodowego.
    6. Prowadzenie przedszkola i szkoły z oddziałami dla dzieci ze spektrum 
autyzmu.
    7. Utworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, podległych lub 
związanych bezpośrednio bądź pośrednio ze Stowarzyszeniem, których 
zadaniem będzie realizacja zasadniczych celów funkcjonowania 
Stowarzyszenia, a w szczególności:
       1) zakładu aktywności zawodowej lub przedsiębiorstwa społecznego 
dla osób dorosłych ze spektrum 
           autyzmu,
       2) placówki szkoleniowej,
       3) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla osób ze spektrum 
autyzmu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie terapii, rehabilitacji i edukacji pozaformalnej.
    2. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 
instytucjami, placówkami służby zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, 
jednostkami naukowymi, środowiskiem biznesowym i organizacjami 
pozarządowymi.
    3. Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania 
działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych.
    4. Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, 
darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, dotacji z Unii 
Europejskiej i funduszy międzynarodowych oraz innymi środkami i 
dobrami, uzyskanymi przez Stowarzyszenie w związku z realizacją jego 
celów statutowych.
    5. Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób 
dotkniętych autyzmem poprzez:
       1) prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno – edukacyjnym 
dla osób ze spektrum autyzmu,
       2) organizowanie okazjonalnych imprez , turnusów rehabilitacyjnych, 
instruktażowych i wczasów  
            rodzinnych,
       3) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej,
       4) utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw 
fachowych dotyczących
           autyzmu i zagadnień pokrewnych,
       5) realizację akcji promujących wiedzę o autyzmie,
       6) prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji 
osób z niepełnosprawnościami,
           np. piłki nożnej, lekkoatletyki, sztuk walki, jazdy konnej, sportów 
siłowych, ekstremalnych,
           wodnych, innych zespołowych i indywidualnych dyscyplin według 
zainteresowań osób 
           z autyzmem.
    6. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowych i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
    7. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu popularyzacji wiedzy o 
autyzmie i wymiany doświadczeń.
    8. Systematyczną współpracę z wolontariuszami.
    9. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do 
realizacji celów statutowych.

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

Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie  Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem' w Zielonej Górze na koniec 2020 r. zrzeszało 233 członków z 
południowej części woj. lubuskiego, a także z okolic Głogowa (woj. dolnośląskie) i Wolsztyna (woj.w ielkopolskie). Siedzibą 
SPOA Dalej Razem jest zabytkowa willa Suckera, gdzie prowadzone jest przedszkole i szkoła, a także mieści się biuro. Z uwagi na 
dużą liczbę beneficjentów SPOA wynajmuje inne pomieszczenia, w których odbywa się terapia osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Są to, budynek w Zielonej Górze, Głogowie, Żaganiu, Sulechowie i Żarach, a także udostępnionych 
nieodpłatnie w Gubinie i Nowej Soli. Wszystkie działania prowadzone przez SPOA miały za zadanie realizację misji organizacji tj. 
"Istniejemy, by przywrócić światu Osoby z Autyzmem - stworzyć Im warunki  do rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie 
życia od momentu diagnozy". Działania prowadzone były przez następujące jednostki: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny 
"Dalej Razem", Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla dzieci z Autyzmem "Dalej Razem", Szkołę Podstawową dla dzieci ze 
Spektrum Autyzmu "Dalej Razem". Działania Stowarzyszenia realizowane były w ramach projektu współfinansowanego przez 
PFRON, działalności statutowej odpłatnej, dotacji oświatowej i poprzez realizację projektów: 
Do najważniejszych należały:
1. "Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem. V" współfinansowany przez PFRON, w ramach 
którego prowadzona była terapia podstawowa (ciągła), logopedyczna,  psychologiczna. Zajęcia terapeutyczne to przede 
wszystkim działanie 1x1 (terapeuta - OzA). Średnio każdy podopieczny miał 3 h terapii podstawowej w tygodniu, a potrzebujący 
- 1h zajęć z logopedą w tygodniu.  W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 168 beneficjentów, a logopedycznych  10.
2. " Droga do samodzielności osób z autyzmem” to projekt współfinansowany ze Środków PFRON. Projekt dedykowany był 
dorosłym osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a celem jego było przygotowanie ich do samodzielności w miarę 
możliwości każdej z tych osób. W projekcie wzięło udział 30 osób.
3. „Młodzież Dalej Razem”  - celem projektu była aktywizacja młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do realizacji 
zadań publicznych polegających na promowaniu 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy Nowogród 
Bobrzański. Zadanie polegało na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej dotyczącej lokalnej kultury i historii w/w jednostki 
samorządu terytorialnego. W ramach projektu powstały krótkie filmiki informacyjno-edukacyjne oraz foldery promocyjne. 
Ponadto projekt pokazał jakie możliwości mają osoby ze spektrum i jak można je wykorzystać .
4. „Opieka wytchnieniowa dla rodzin osób z autyzmem’ – w ramach tego projektu dziewięć (9)  osób z autyzmem skorzystało z 
możliwości spędzenia czasu poza domem rodzinnym (240h), a ich rodzice (opiekunowie) i rodzeństwo mogli odpocząć od 
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym i niesamodzielnym członkiem rodziny. Rezultatem tego projektu była zmiana 
nastawienia rodziców/opiekunów do powierzenia opieki na dzieckiem innym osobom. Przekonali się , że jest to możliwe i 
satysfakcjonujące. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu spędzili miło czas, w innym miejscu z innymi opiekunami, 
koleżankami i kolegami. Często był to pierwszy taki pobyt poza rodziną. Zdobyte doświadczenia zarówno organizacji jak i 
rodziców/opiekunów są bezcenne i dają impuls do organizowania podobnych pobytów/turnusów.
5. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – to projekt sfinansowany ze środków 
PFRON na zakup środków ochrony osobistej i urządzeń związanych z panującą pandemią Covid-19. Zakupione zostały maseczki, 
rękawiczki, środki dezynfekujące dłonie jak i różne powierzchnie i pomieszczenia.
Rok 2020 naznaczony był w naszej działalności przez pandemię. W okresie od połowy marca do końca maja pracowaliśmy 
wyłącznie zdalnie co w znaczny sposób utrudniało nam pracę polegająca przecież na indywidualnym kontakcie z osobą z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenia zdobyte w tym czasie zaowocowały jednak istotnymi zmianami w 
funkcjonowaniu naszych podopiecznych. Okazało się bowiem, że ujawnili oni nowe umiejętności, przełamywali swoje 
ograniczenia np. rozmowa telefoniczna, wykonywanie zadań komunikując się przez internet przy użyciu kamery, zamawianie 
posiłków drogą elektroniczną/telefoniczną. Sa to doświadczenia, które przydadzą się naszym podopiecznym w życiu.
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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)

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

242

0

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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadziło terapię podstawową 
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz 
diagnozstykę psychologiczną wzmacniającą 
kierunki terapii. Prowadziło poradnictwo 
organizacyjno-socjalne dla dorosóych osóz z 
autyzmem, głównie z Zespołem Aspergera, 
rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, 
terapeutów, nauczycieli i innych osób 
zainteresowanych tematyką autyzmu. Z uwagi 
na panująca pandemię nie udało przeprowadzić 
się imprez z okazji Światowego dnia 
świadomości autyzmu w miejscowościach, w 
których prowadzona jest terapia, ale 
prowadziliśmy ją w internecie , w mediach 
społecznościowych.

85,59 B 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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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) 5 883 769,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 520 119,37 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 352 088,59 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

Stowarzyszenie w ramach działalności 
odpłatnej terapie specjalistyczne. Były to 
zajęcia rehabilitacyjne dorosłych osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Opłacali je sami, bądź rodzice/opiekunowie. 
Odbywały się też zajęcia logopedyczne i z 
gimnastyki korekcyjnej niwelującej wady 
postawy.
Terapie specjalistyczne były doskonałym 
uzupełnieniem terapii podstawowej 
realizowaną w ramach  nieodpłatnej 
działalności statutowej SPOA. W ramach 
działalności odpłatnej Stowarzyszenie 
prowadziło również przedszkole i szkołę dla 
dzieci z autyzmem.

85.59 B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Do tej sfery działalności pożytku 
publicznego  nalezy zaliczyć działania 
diagnostyczne pod kątem potwierdzenia 
bądź wykluczenia zaburzen ze spektrum 
autyzmu. Proces diagnostyczny składa się z 
dwóch spotkań, pierwsze to szczegółowy 
wywiad z rodzicami osoby diagnozowanej 
nt jej dotychczasowego rozwoju, a drugie to 
obserwacja przeprowadzona przez zespół. 
Zespół diagnostyczny to lekarz psychiatra 
dziecięcy oraz dwóch terapeutów-
diagnostów. Diadnozowane były dzieci i 
młodzież. Ponadto do tej sfery działalności 
pożytku publicznego nalezy zaliczyć 
prowadzenie przedszkola i szkoły dla dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

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
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32 429,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 879 063,79 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 11 561,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 608 626,08 zł

2.4. Z innych źródeł 363 649,64 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 32 429,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 budowa Lubuskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Autyzmem w Sulechowie. 32 429,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

2 246 824,96 zł

2 632 238,83 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:

314 114,70 zł

61 170,87 zł

233 126,51 zł

214,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 272 266,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 83 494,19 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 866 723,51 zł 32 429,50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 247 852,40 zł 32 429,50 zł

268 594,40 zł 0,00 zł

0,00 zł

15 754,94 zł

0,00 zł

334 521,77 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 066 883,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

86 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)

78,81 etatów

56 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

233 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)

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 874 170,14 zł

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

3 874 170,14 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 600,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3 723,80 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)

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 337 726,29 zł

3 237 028,48 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

89 810,60 zł

- inne świadczenia 10 887,21 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 536 443,85 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 127 766,70 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 746 403,44 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-22 10



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

2 600,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 Dotacja oświatowa działalność przedszkola Miasto Zielona Góra 1 500 310,17 zł

2 Dotacja oświatowa działalnośc szkoły Miasto Zielona Góra 1 123 128,66 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

10 272,96 zł

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

1 Zielonogórski Ośrodek 
Diagnostyczno-
terapeutyczny dla Osób z 
Autyzmem.v

Zwiększenie samodzielności 
osób z autyzmem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 277 155,39 zł

2 Droga do samodzielności 
osób z autyzmem II

Zwiększenie kompetencji osób z 
autyzmem do życia poza 
domem rodzinnym poprzez 
usamodzielnianie w 
mieszkaniach treningowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 111 833,00 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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 DALEJ RAZEM sp. z o.o 081123225          
 

Zielona Góra 100,00 100,00

1 FUNDACJA  GENERADO

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1

2 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp 1

3 Młodzież Dalej Razem Aktywizacja młodzieży z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu

Województwo Lubuskie-Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

8 800,00 zł

4 Opieka wytchnieniowa dla 
rodzin osób z autyzmem

Zapewnieniu profesjonalnej 
opieki (w tym wsparcie nocne) 
nad mieszkańcami Zielonej 
Góry – osobami z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu  ze 
znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub 
orzeczeniami równoważnymi.

Prezydent Miasta Zielona Góra 8 748,00 zł

5 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Zakup środków ochrony 
osobistej w związku z pandemią

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

32 508,00 zł
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Stowarzyszenie przeprowadziło audyt w ramach realizowanego projektu "Zielonogóski Ośrodek Diagnostyczno-
Terapeutyczny dla osób z Autyzmem V".

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

organizacji

Sebastian Cycuła
Grażyna Kochaniak
Milena Karczewska

Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-22
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