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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 2020-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina OLSZTYN

Powiat OLSZTYN

Ulica UL. DIAMENTOWA Nr domu 11A Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-698 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 512205735

Nr faksu E-mail iwonapalzewicz@gmail.com Strona www www.blekitneokna.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-09-11

2018-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36246005000000 6. Numer KRS 0000572545

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

Monika Grinbaum-Sięda Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Michalska Dyrektor TAK

Anna Kozłowska Dyrektor TAK

"FUNDACJA BŁĘKITNE OKNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez : prowadzenie bezpłatnego punktu 
przedszkolnego dla dzieci z autyzmem Olsztyn ul.Diamentowa 11a , 10-
698 . Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci z 
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Inicjowanie i organizowanie terapii 
indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem oraz 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Inspirowanie i prowadzenie 
działalności badawczej i naukowej w dziedzinie terapii autyzmu, zaburzeń 
pokrewnych, terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi oraz wsparcia 
rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi oraz 
zaburzeniami emocjonalnymi. Współpracę z organami i instytucjami 
państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami , których celem 
jest działanie na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz 
zaburzeniami emocjonalnymi. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia 
nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat 
autyzmu. Prowadzenie placówek edukacyjnych. Organizowanie i 
prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów. 
Opracowanie szkolnych programów edukacyjnych. Organizowanie 
szkoleń,dyskusji,konferencji,wykładów,konkursów oraz innych form 
przekazywania wiedzy w zakresie autyzmu. Organizowanie wyjazdów 
dzieci i młodzieży z autyzmem. Organizowanie wolontariatu. Krzewienie 
oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi. Edukacja, wspieranie i szkolenie profesjonalistów 
pracujących z osobami z autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Prowadzenie bezpłatnego punktu przedszkolnego dla dzieci z autyzmem 
Olsztyn ul.Diamentowa 11a , 10-698 . Działania edukacyjne, profilaktyczne 
i terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. 
Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin 
dzieci i młodzieży z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. 
Inspirowanie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej w 
dziedzinie terapii autyzmu, zaburzeń pokrewnych, terapii osób z 
zaburzeniami emocjonalnymi oraz wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z 
autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi. 
Współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi 
oraz innymi podmiotami , których celem jest działanie na rzecz osób z 
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi. 
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz 
wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat autyzmu. Prowadzenie 
placówek edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli i terapeutów. Opracowanie szkolnych 
programów edukacyjnych. Organizowanie 
szkoleń,dyskusji,konferencji,wykładów,konkursów oraz innych form 
przekazywania wiedzy w zakresie autyzmu. Organizowanie wyjazdów 
dzieci i młodzieży z autyzmem. Organizowanie wolontariatu. Krzewienie 
oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi. Edukacja, wspieranie i szkolenie profesjonalistów 
pracujących z osobami z autyzmem.

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)

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

700

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

prowadzenie bezpłatnego punktu przedszkolnego dla dzieci z autyzmem Olsztyn ul.Diamentowa 11a , 10-698 . Działania 
edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Inicjowanie i organizowanie 
terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. 
Inspirowanie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej w dziedzinie terapii autyzmu, zaburzeń pokrewnych, terapii osób 
z zaburzeniami emocjonalnymi oraz wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi oraz 
zaburzeniami emocjonalnymi. Współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami , 
których celem jest działanie na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi. 
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat autyzmu. 
Prowadzenie placówek edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów. 
Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Organizowanie szkoleń,dyskusji,konferencji,wykładów, 
oraz innych form przekazywania wiedzy w zakresie autyzmu. Organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z autyzmem. 
Organizowanie wolontariatu. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Edukacja, wspieranie i szkolenie 
profesjonalistów pracujących z osobami z autyzmem. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do 
edukacji dla dzieci z autyzmem. Organizacja terapii indywidualnej : wczesna interwencja logopedyczna, terapia behawioralna , 
behawioralno-poznawcza, dogoterapia, muzykoterapia, Terapia metodą Alfreda Tomatisa. Trapia metodą Johansen , terapia 
Inegracji sensorycznej, rehabilitacja , zajęcia ruchowe - Joga dla dzieci., wsparcie psychologiczne - zajęcia indywidualne dla 
dzieci z autyzmem i zaburzeniami ogólnorozwojowymi oraz ich rodziców.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

1 85.10.Z

prowadzenie Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem i 
zespołem Aspergera w którym organizowane są zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb 
dzieci, prowadzenie terapii logopedycznej, prowadzenie terapii behawioralnej i behawioralno-
poznawczej, terapia metoda Alfreda Tomatisa, terapia metodą Johansena, integracja 
sensoryczna, zajęcia ruchowe z elementami jogi, muzykoterapia, terapia psychologiczna, 
dogoteria, arteterapia - działania plastyczne wraz z przedstawieniami teatralnymi, trening 
umiejętności społecznych. Prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i 
rodziców spoza punktu przedszkolnego.

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

prowadzenie Niepublicznego Terapeutycznego 
Punktu
Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem i 
zespołem
Aspergera w którym organizowane są zajęcia
edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci,
prowadzenie terapii logopedycznej, prowadzenie 
terapii
behawioralnej i behawioralno-poznawczej, 
terapia
metoda Alfreda Tomatisa, terapia metodą 
Johansena,
integracja sensoryczna, zajęcia ruchowe z 
elementami
jogi, muzykoterapia, terapia psychologiczna, 
dogoteria,
arteterapia - działania plastyczne wraz z
przedstawieniami teatralnymi, trening 
umiejętności społecznych. Prowadzenie 
dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i 
rodziców spoza punktu przedszkolnego.

85.10.Z 11 808,65 zł
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51 822,72 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 472 030,52 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) 542 390,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 528 695,35 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 13 694,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 842,11 zł

2.4. Z innych źródeł 13 694,95 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

472 030,52 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

4 842,11 zł

0,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 40 623,73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 808,65 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: 519 270,75 zł 11 808,65 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

488 071,62 zł 11 808,65 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

35,47 zł

31 163,66 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Fundacja w 2019 r. uzyskała przychody z 1% podatku w wysokości 51 822,72 zł.
Koszty sfinansowane z tego przychodu są ściśle związane z celami statutowymi fundacji 
skierowanych tak do podopiecznych z
Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego jak i otwartych spotkań dla innych 
zainteresowanych i dotyczyły;
1) cyklu zajęć z muzykoterapii,
2) szkoleń pracowników " Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja 
behawiorana ",
3) cyklu zajęć z arteterapii,
4) zajęć ruchowych dla dzieci,
5) zestawu materiałów graficznych do diagnozy Profilu Psychoedukacyjnego,
6) projektu plakatów zajęć sobotnich nieodpłatnych,
7) woda, wyżywienie dla podopiecznych Przedszkola,
8) modyfikacja strony internetowej Fundacji

11 808,65 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)

9 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)

4,40 etatów

4 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

542 390,30 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 304 772,25 zł

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

304 772,25 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)  

2 429,34 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

262 368,89 zł

248 704,49 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

13 664,40 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 403,36 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 304 772,25 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 Niepubliczny Terapeutyczny 
Punkt Przedszkolny Błękitne 
Okna

wydatki bieżące na 
funkcjonowanie punktu 
przedszkolnego w tym : 
wynagrodzenia ,składki na 
ubezpieczenie 
spoleczne,realizację zadań 
poprzez zakup pomocy 
dydaktycznych , środków 
trwałych , funkcjonowanie 
przedszkola, wyjścia do teatru, 
wydatki bieżące takie jak środki 
czystości.

Urząd Miasta Olsztyna Wydział 
Edukacji

472 047,02 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

8 515,88 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Monika Grinbaum-Sięda 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

2020-10-06
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