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• 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 2020-10-12

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

Elena Krawczenko 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 
autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji;
3. Utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób 
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 szkoła z oddziałami dla dzieci ze spektrum 
autyzmu;
7. Utworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, podległych lub 
związanych bezpośrednio lub 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)                       

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 wydawnictwa 
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 autzymem,
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymina 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

Druk: NIW-CRSO 2



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

231

0

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie  Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem' w Zielonej Górze na koniec 2019 r. zrzeszało 231 członków z 
południowej części woj.lubuskiego, a także z okolic Głogowa (woj.dolnośląskie) i Wolsztyna (woj.wielkopolskie). Siedzibą SPOA 
Dalej Razem jest zabytkowa willa Suckera, gdzie prowadzone jest przedszkole i szkoła, a taże 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, Brodach,Głogowie i Żarach,Żaganiu 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 projektów współfinansowanych przez 
PFRON, Unię Europejską, Zarząd Województwa Lubuskiego i in., działalności statutowej odpłatnej, dotacji oświatowej i poprzez 
realizację projektów:
Do najważniejszych należały:
1. "Zielonogóski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem.V" w ramach konkursu pn. „Szansa -rozwój - 
niezależność” wspólfinansowany przez PFRON, w ramach którego prowadzona była terapia podstawowa (ciągła).  Zajęcia 
terapeutyczne to przede wszystkim działanie 1x1 (terapeuta-OzA). Średnio każdy podopieczny miał 3 h terapii podstawowej w 
tygodniu. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 165 beneficjentów.  
2. "Droga do samodzielności osób z autyzmem" w ramach projektu „Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług 
społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społołecznym” . Projekt ten dedykowany był dorosłym osobom z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu, a celem jego było przygotowanie ich do samodzielności w miarę mozliwości każdej z tych osób. W 
projekcie wzięło udział 30 osób. Była to kontynuacja projektu współfinansowania ze środków unijnych.
3. "Wsparcie przedszkole dzieci w Żaganiu", projekt unijny, polegałna utworzeniu miejsc przedszkolnych dla dzieci z autyzmem 
w Żaganiu. Stowarzyszenie była liderem tego projektu a partnerem była Fundacja Pomocy Dzieciom Si-Gma z Żar. 
4. "Jak wspierać dziecko z ASD" to projekt realizowany na rzecz dzieci, ich rodziców i terapeutów z Ukrainy ( Sambor, Sianki). W 
ramach projektu rodziny z dzieckiem z autyzmem i terapeuci oraz specjaliści ze Stowarzyszenia przebywali na kilkudniowym 
turnusie w miejscowości Sianki na Ukrainie. Tam odbywały się szkolenia dla rodziców i terapeutów w czasie gdy dzieci miały 
zajęcia terapeutyczne. Udziała wzięły 32 osoby, w tym 10 dzieci, 16 rodziców i 6 ukraińskich terapeutów-stażystów. Był to już 
drugi projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności m.Sambor na Ukrainie.
5. "Najwyższe standardy edukacji dzieci w przedszkolu Dalej Razem", projekt unijny, zrealizowany na rzecz dzieci w przedszkolu 
w Zielonej Górze. W ramach tego projektu w różnych dodatkowych zajęciach wzięło udział 26 dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu, zbudowany i wyposażono ogród sensoryczny, a nauczyciele i terapeuci przedszkola skorzystali z dodatkowych szkoleń, 
któe podniosły ich kwalifikacje bądź udoskonaliły warsztat pracy.
6. "Młodzież Dalej Razem" - projekt aktywizujący młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do realizacji zadań publicznych 
poprzez przygotowania akcji informacyjno -edukacyjnej dotyczącej idei integracji europejskiej oraz roczny wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Powstało 10 filmików informacyjnych, plakaty i ulotki. w prokecie wzięło udział 10 osób.
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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 
dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
oraz diagnostyke psychologiczną wzmacniającą 
kierunki terapii. Prowadziło poradnictwo 
organizacyjno-socjalne dla dorosłych osób z 
Zespołem Aspergera,  rodziców i opiekunów 
dzieci z autyzmem, nauczycieli , terapeutów 
zainteresowanych tą tematyką.Przeprowadziło 
akcję promującą wiedzę o autyzmie w 
społeczności lokalnej poprzez udział w 
imprezach z okazji Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu w różnych miastach, 
m.in. w Gubinie, Głogowie, Nowej Soli i Zielonej 
Górze, wypowiedzi w prasie i radiu, a także 
udział w konferencjach.

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) 5 544 071,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 174 190,45 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 346 423,03 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 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 prowadziło w ramach 
działalności odpłatnej terapie 
specjalistyczne. Były to m.in. zajęcia zajęcia 
logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, 
zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych osób z 
autyzmem. Zajęcia te opłacane były przez 
rodziców bądź dorosłe osoby z autyzmem. 
Terapie specjalistyczne były doskonałym 
uzupełneieniem terapii podstawowej 
realizowanej w ramach nieodpłatnej 
działalności statutowej SPOA. W ramach 
tego rodzaju działalności Stowarzyszenie 
prowadziło przedszkole i szkołę dla dzieci ze 
spektrum autyzmu.

85.59.B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Do tej sfery działalności pożytku 
publicznego zaliczyć należy działania 
diagnostyczne pod kątem potwierdzenia 
lub wykluczenia zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. Proces diagnostyczny składa się z 
dwóch spotkań, jedno to obszerny wywiad z 
rodzicami nr rozwoju dziecka oraz drugie - 
obserwacja zachowań dziecka w obecności 
lekarza psyciatry i dwóch terapeutów 
diagnostów. Stowarzyszenie diagnozowało 
dzieci i młodzież. Ponadto prowadzenie 
przedszkola i szkoły dla dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu równiez 
nalezy zaliczyć do tej sfery działalności .

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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40 435,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 565 099,50 zł

d) przychody finansowe 5,22 zł

e) pozostałe przychody 23 452,65 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 568 655,15 zł

2.4. Z innych źródeł 369 880,90 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 40 435,80 zł

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

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

1 budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób z Autyzmem w Sulechowie 40 435,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

119 276,13 zł

1 872 731,78 zł

2 573 091,59 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:

322 206,00 zł

76 395,05 zł

165 832,35 zł

4 221,75 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 26 096,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 169 954,02 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: 5 514 357,46 zł 40 435,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 148 093,97 zł 40 435,80 zł

176 469,01 zł 0,00 zł

0,00 zł

21 239,75 zł

0,00 zł

168 554,73 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

1 019 844,00 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)

93 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)

85,72 etatów

19 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

232 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)

7 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

2 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 928 749,59 zł

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

3 928 749,59 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)

0,00 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)  

3 540,56 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

3 721 671,01 zł

2 309 490,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

16 338,88 zł

- inne świadczenia 1 395 841,99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 207 078,58 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 3 928 749,59 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

0,00 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 Urząd Miasta Zielona Góra 1 537 501,73 zł

2 Dotacja oświatowa działalność szkoły Urząd Miasta Zielona Góra 886 196,89 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

30 790,00 zł

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

1 Zielonogóski Ośrodek 
Diagnostyczno-
Terapeutyczny dla Osób z 
Autyzmu.V

Zwiększenie samodzielności 
osóbz autyzmem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 157 087,00 zł

2 Droga do samodzielności 
osób z autyzmem

Zwiększenie dostępności 
wysokiej jakości usług 
asystenckich dla 30 dorosłych 
osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu .

Urząd Marszałkowski - RPO-Lubuskie 
2020 w części współfinansowany ze 
środków EFS

867 021,86 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)

W okresie sprawozdawczym, w ramach zakonczonego w marcu projektu "Zielonogóski Ośrodek Diagnostyczno-
Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem.IV"   współfinansowanego ze środków PFRON, przeprowadzonu audyt 
zewnętrzny projektu.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Sebastian Cycuła
Grażyna Kochaniak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 DALEJ RAZEM sp. z o.o 081123225          
 

Zielona Góra 100,00 100,00

1 Fundacja GENERADO

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Wsparcie przedszkolne dzieci 
w Żaganiu

Zwiększenie liczebości miejsc 
przedszkolny dla dzieci z 
autyzmem w Żaganiu

Urząd Marszałkowski - RPO-Lubuskie 
2020 w części współfinansowany ze 
środków  EFS

40 000,00 zł

4 Najwyższe standardy 
edukacji w przedszkolu Dalej 
Razem

Wsparcie edukacji przedszkolnej 
w powiecie grodzkim m.Zielona 
Góra

Urząd Marszałkowski -RPO-Lubuskie 
2020 w części współfinansowane ze 
środkó EFS

97 803,44 zł

2020-10-12
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