
        Bydgoszcz, 03.01.2011r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 

Okres sprawozdawczy: 24 czerwiec 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. 

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem Innymi Niepełnosprawnościami  
„Za Szybą” 

Adres: ul. Ugory 27B/46, 85-132 Bydgoszcz 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.06.2010r. 

Nr KRS: 0000358697 

Regon: 340790881 

 

2. Skład Zarządu: 

Prezes – Katarzyna Agnieszka Jankowska 

Wiceprezes – Anna Halina Masztalerz 

Skarbnik – Katarzyna Izabela Majchrzak 

Sekretarz – Marzena Anna Hyjek 

Członek – Agnieszka Krystyna Wypych 

 

3. Cele statutowe Stowarzyszenia: 

a) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i osób 
z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w sprawach dotyczących 
poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w 
społeczeństwie ludzi zdrowych, 

b) wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia 
osób autystycznych oraz osób z innymi niepełno sprawnościami, 

c) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowaniem i opieką nad 
osobami autystycznymi, 

 
 



d) popularyzowanie procesu integracji ze społeczeństwem oraz popularyzacja 
osiągnięć, dokonań osób z autyzmem oraz osób z innymi 
niepełnosprawnościami w dziedzinie nauki, sztuki, sportu w formie 
organizowania wystaw artystycznych, wernisaży oraz różnego rodzaju imprez. 

 

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną                         

i nieodpłatną. 

Działalność stowarzyszenia skierowana jest głównie na niesienie pomocy osobom           

z autyzmem. 

Stowarzyszenie jest w pierwszej fazie organizacji i funkcjonuje dopiero od sześciu 

miesięcy w związku z czym nie przeprowadziło jeszcze żadnych projektów. Czas od 

rozpoczęcia aktywności przeznaczony był na działania formalno – prawne. 

Udało się jednak przeprowadzić zbiórkę publiczną w szkole, w której cegiełką były 

kartki świąteczne, wykonane przez dzieci niepełnosprawne. 

Stowarzyszenie współpracuje z księżmi Bazyliki. Wspólnie ze stowarzyszeniem 

planują oni rozszerzenie wielospecjalistycznej pomocy osobom z autyzmem. 

 

5. Opis działalności gospodarczej: 

Nie była prowadzona. 

 

6. Teksty uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

W załączeniu. 

  

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł: 

 składki członkowskie – 160,00 zł. 

 zbiórka publiczna – 900,00 zł. 



 przychody statutowe ogółem – 1.060,00 zł. 

 

8. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:  

a) realizację celów statutowych – 0,00 zł. 
b) wydatki administracyjne – 197,62 zł. 

 zużycie materiałów i energii:- 110,30 zł 

 usługi obce:- 7,35 zł.  

 opłaty sądowe:- 80,00 zł. 

c) działalność gospodarczą – nie prowadzono 

 

9. Dane o: 

a) liczba zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie – brak zatrudnionych, 
b) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach – nie udzielano, 
c) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych – 40,00 zł. w Banku 

Millennium w Warszawie oddział Bydgoszcz, nr rachunku 74 1160 2202 0000 
0001 7351 5012, 

d) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy, 

e) nabytych nieruchomości – nie dotyczy, 
f) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie dotyczy, 
g) działalności zleconej stowarzyszenia przez podmioty państwowe                     

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności – nie 
prowadzono. 

 

  

  

Sekretarz Zarządu                                             Prezes Zarządu 

 

Marzena Hyjek                                                                     Katarzyna Jankowska 

 


