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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 2019-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina WEJHEROWO

Powiat WEJHEROWSKI

Ulica SOBIESKIEGO Nr domu 279 Nr lokalu 

Miejscowość WEJHEROWO Kod pocztowy 84-200 Poczta WEJHEROWO Nr telefonu 512491171

Nr faksu E-mail autyzm.wejherowo@wp.pl Strona www www.autyzmwejherowo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-06-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22204905200000 6. Numer KRS 0000498752

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

Arkadiusz Raguza Prezes TAK

Beata Roszman Wiceprezes TAK

Anna Bączkowska Skarbnik 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

Wioletta Koss Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marzena Magowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Rathenow Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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Od początku roku nasze działania były skierowane głównie na Organizację Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie
 w Wejherowie.
 Odbywało się wiele spotkań z organizacjami, klubami sportowymi, ludźmi sztuki i kultury szkołami,
 które zachęcaliśmy do udziału w naszej imprezie,która ma szerzyć świadomość
 i wiedzę na temat autyzmu. 
Zorganizowaliśmy m.in. powiatowy konkurs plastyczny pt. Autyzm, czyli...?. 
Temat autyzmu podejmujemy przy różnych innych okazjach w lokalnej telewizji i radio.
Nagłosniliśmy też temat leczenia stomatologicznego pod narkozą dla niepełnosprawnych, doprowadziliśmy do 
spotkań w gdańskim oddziale NFZ, co zaowocowało ogłoszeniem konkursu na tą usługę. 
Po rozmowach z Zarządem gdyńskiego Szpitala Miejskiego, który stanął do realizacji tego  zadania publicznego  
mamy oobietnicę , że dodatkowa przychodnia z takimi sługami powstanie pod koniec tego roku.

 Odbywamy cykliczne co 2 tygodnie lub częstsze w miarę potrzeb spotkania informacyjno 
– edukacyjne w siedzibie stowarzyszenia

 – zwoływanie obrad Walnych Zebrań Stowarzyszenia oraz zebrań Zarządu

 – opracowanie ulotek informacyjnych na temat autyzmu i rozprowadzanie ich np. Podczas Dnia Wiedzy o Autyzmie
 – organizacja konkursu plastycznego przy współpracy z Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-
Wychowawczych oraz wystawy plastycznej w Filharmonii Kaszubskiej

 – obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie zorganizowane z projektu realizowanego z Urzędem Miasta 
Wejherowo oraz przy dużej współpracy ze Starostwem Powiatowym, PZKS w Wejherowie oraz z Powiatowym 
Zespołem Szkół nr 3 i ich Wolontariuszy.
 – szukanie źródeł dofinansowania naszych celów statutowych, w tym terapii dla naszych podopiecznych
 – współpraca z klubami sportowymi
 – WKS Gryf Wejherowo, Tytani,
 – WKK i SS Apollo, Klub Kickboxing R.Karcz.
 – organizacja wyjazdów integracyjnych
 –  wycieczka do Stadniny Kopytko w Koleczkowie, 
1-dniowa wycieczka do Warszawy, 
do Wdzydz Kiszewskich – organizacja spotkań i imprez typu Dzień Dziecka,
 wyjazd do Jumpcity w Rumi w czasie ferii oraz wyjście na bowling w czasie wakacji. 
oraz spotkania opłatkowo – wigilijnego. 
– udział  w szkoleniach – w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej – dla Dorosłych Osób z Autyzmem- luty, 
wdrożenie RODO – maj , 
nowe wzory ofert i sprawozdań zadań publicznych – listopad, 
forach i konsultacjach – grudzień
 – udział w organizowanym przez wejherowski MOPS Dniu Zdrowia Psychicznego,
 polegający na wystawieniu swojego punktu informacyjnego – październik.
- aktywny udział w imprezach organizowanych przez samorząd np Dzień Dziecka, czy inne imprezy plenerowe
 – sporządzenie nowych ( 4 projekty ) i realizacja podpisanych już umów  na projekty. Złożono projekty na hipoteripę
 i organizację Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie  - Urząd Miasta Wejherowo,
 hydroterapia - Starostwo Powiatowe Wejherowo,
 wycieczka do Krakowa, europejskiego miasta idealnego na cel każdej podróży.
 Realizacja projektów- 
hipoterapia, organizacja Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie ( Urząd Miasta Wejherowo ) , 
hydroterpia – Starostwo
 – zorganizowanie przy współpracy Prezydenta Miasta Wejherowa spotkania z autystą-  K.Moczkiem,
 który przekazał swoje emocje, doświadczenia –
 oraz wskazówki jak mądrze wspierać rozwój człowieka w spektrum autyzmu – spotkanie to cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem , uczestniczyło  około 130 osób.     
   Podczas cyklicznych zebrań stowarzyszenia dyskutowano i rozpatrywano całokształt          spraw związanych z 
działalnością stowarzyszenia:
– organizację imprez, konkursów, wystaw plastycznych 
– plan prac Zarządu Stowarzyszenia – rozdzielenie zadań dla członków Stowarzyszenia podczas realizacji 
konkretnych zadań 
– kontrolowanie systematyczności płacenia składek członkowskich
 – prace przy sporządzaniu projektów i sprawozdań 
– uczestnictwo Zarządu i innych członków Stowarzyszenia w różnego rodzaju szkoleniach, forach i konsultacjach
 – uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach z członkami Stowarzyszenia.

 Zebrania Zarządu, Walne Zebrania, Uchwały 
                                             
            W ciągu całego roku   odbyło się 10 zebrań zarządu, który uchwalił 15 uchwał oraz 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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            2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz 1 Nadzwyczjne Zebranie Członków 
            Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem podczas których uchwalono 
            6 uchwał m.in w sprawie uzupełnienia władz Zarządu czy kooptacji członka do 
            Komisji Rewizyjnej.
 Komisja Rewizyjna zatwierdziła 3 uchwały w ciągu roku.
            Przyjęliśmy w poczet stowarzyszenia 2 członków wspierającyh oraz
 
            8 członków zwyczajnych, a 2 członków  zwyczajnych złożyło rezygnację z członkostwa 
            w stowarzyszeniu. Nowi  członkowie wspierający to K. Rajska oraz D.Rietz, zwyczajni
            to  A.Okrój, M.Maciejewska, M.Okrój, M.Rathenow, K.Bączkowski, P..Gierszewska,
           A.Formela ,  S. Laskowska-Skubicha.
           Rezygnację złożyły 2 osoby- I.Rathenow i M.Kurczak.

           W dniu 31.12.2019r. stowarzyszenie liczyło 11 podopiecznych i 16 członków.  
                                                           
           

            Promocja Stowarzyszenia
             
Strona facebook.com Autyzm Wejherowo

szerzenie wiedzy na temat autyzmu poprzez organizacjaęŚwiatowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie

opracowanie i rozprowadzanie ulotek informujących o autyzmie 
i naszymstowarzyszeniu

współpraca z lokalnym samorządem i omawianie problemów osób
z autyzmem

spotkania w gdańskim NFZ, gdzie również przedstawiamy problemy osób niepełnosprawnych- poradnia 
stomatologiczna z leczeniem pod narkozą

artykuły w prasie, na portalach internetowych 
oraz wypowiedzi w lokalnej telewizji
kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi.

6. Otrzymane  dofinansowania

               Gmina Miasta Wejherowo -      hipoterapia                             5500 zł 
                                                                 organizacja Dnia Autyzmu    4500  zł

                Starostwo Powiatowe  Wejherowo – hydroterapia                  1500 zł

7. Sprawozdanie finansowe

                 Przychody :
     
składki członkowskie                                            1.010.00
otrzymane darowizny                                            5.743.00
otrzymane dotacje                                                11.500.00
zbiórki publiczne                                                    2.113.01
przychody z 1 %                                                        707.90

                   Razem przychody                                                                21.073.91                                                       

                   Poniesione koszty : 

                           -  koszty zadania Gmina Miasta Wejherowo                10.000.00
                           -  koszty zadania Starostwo Powiatowe                         1.500.00
                           -  koszty działań statutowych nieodpłatnych                                                    
                               finansowane z własnych środków                              4.531.94                  
                           -   koszty administracyjne , w tym :
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

                                zużycie materiałów                                                       175.48 
                                usługi obce                                                                    512.53
                                podatki i opłaty                                                               62.00
                                doradztwo prawne i rachunkowe                                1450.00

                     Razem koszty                                                                       18.231.95                 

  
                 Środki finansowe w kasie ( 31.12.2018 )                                      737.00
                 Środki fiansowe  na rach.bankowym                                          4.555.34

                Działalność w roku 2018 zamknęła się wynikiem dodatnim  2.841.96 zł.

       W 2018 roku z wpływów 1% otrzymano kwotę 707.90 zł, którą w całości 
        wykorzystano na działalność statutową.

        Praca Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków wykonywana 
        jest społecznie.
 Pozyskiwanie środków finansowych odbywało się dzięki pracy 
        członków Stowarzyszenia oraz Zarządu.

        Stowarzyszenie w znaczny sposób wspiera terapie podopiecznych, 
        aktywuje rodziców do różnorodnych aktywności, aby wspólnie 
        poprawić jakość życia i rehabilitacji naszych podopiecznych.

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

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

37

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 21 073,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 21 073,91 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji 
społecznej, wspieranie aktywności społecznej 
obywateli, działanie w sferze społecznej, prawnej, 
pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, 
socjalnej w celu poprawy ich życia w społeczeństwie, 
uzawodowienie, usamodzielnienie, organizacja kapani 
społecznych, organizowanie spotkań informacyjno-
edukacyjnych dla rodziców, promocja i organizacja 
wolontariatu, wyrównanie szans edukacyjnych i 
zawodowych osób niepełnosprawnych, działanie 
mające na celu wspieranie rozwoju i aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, współpraca z 
instytucjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych na terenie województwa, 
współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami 
pozarządowymi otym samym lub podobnym 
charakterze, opracowywanie i wydawanie materiałów 
informacyjnych i szkoleniowych z zakresu tematyki 
spektrum autyzmu,

707,90 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 743,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 707,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 707,90 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

18 231,95 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 11 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 18 231,95 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 841,96 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

14 341,96 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

0 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. 0,5 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)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

16 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

14 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

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

mail autyzm.wejherowo@wp.pl    tel 512491171

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

organizacji

Arkadiusz Raguza     23.06.2019 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-24

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