
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica SASKA Nr domu 56 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-630 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 691587945

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69070315800000 6. Numer KRS 0000043032

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

Agata PIENIĄŻEK Prezes TAK

Jacek Józef BABIS Wiceprezes TAK

Monika ZGRAJA Sekretarz TAK

Arkadiusz SYPIEŃ Skarbnik TAK

Łukasz CZAPOR Członek 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

Włodzimierz CUPRYŚ Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adrianna PACZOSA Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Joanna CICHOŃ Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH 
"SOLIS RADIUS" W RZESZOWIE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Celem Stowarzyszenia jest :
1)realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku 
rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń 
neurologicznych i ruchowych;
2)kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym;
3)realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków 
niepełnosprawności u osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób 
niepełnosprawnych (tzn.: u osób z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności i bez orzeczenia) poprzez diagnostykę i kompleksową 
rehabilitację w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i 
zawodowemu tych osób;
4)wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 - 3.
5)świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych 
oraz opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych;
6)prowadzenie placówek niepublicznych zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004; nr 256; poz. 2572 z 
późn.zm.).
2.Program ten jest wyłączną statutową działalnością stowarzyszenia.
3.Działalność określona w ust. 1 jest prowadzona również na rzecz 
członków stowarzyszenia, którzy posiadają na utrzymaniu dzieci w wieku 
rozwojowym i osoby, wymagające terapii zaburzeń neurologicznych i 
ruchowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej upowszechnianiu 
wiedzy o metodach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym i 
autystycznym.
2)Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych, placówek 
związanych z leczeniem, terapią,  rehabilitacją i edukacją osób 
niepełnosprawnych i autystycznych.
3)Prowadzenie dla rodzin osób niepełnosprawnych i autystycznych 
poradnictwa.
4)Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, związanej z 
problemami rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym i osób w wieku 
późniejszym.
5)Dotowanie szkolenia specjalistycznego kadry medycznej i 
terapeutycznej.
6)Wspieranie innych form działalności mających na celu pomoc osobom 
niepełnosprawnym i autystycznym.
7)Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 
oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi, 
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
8)Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z 
niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na 
działalność pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Zadanie pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” było realizowane w ramach umów nr 
ZZO/00071/09/D, zawartej w dniu 18.04.2014 r. oraz  ZZO/000125/09/D, zawartej w dniu 22.06.2017 r. 
pomiędzy Oddziałem Podkarpackim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 
Stowarzyszeniem o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia  27 sierpnia  1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych. Miejsce realizacji: 
Rzeszów ul. Saska 54 i 56 oraz ul. Goździkowa 11.

2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS dla dzieci ze spektrum autyzmu zarejestrowany w 
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod nr ED.4431.12.2011. funkcjonował w Rzeszowie przy ul. 
Strażackiej 12D.

3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS2 dla dzieci ze spektrum autyzmu zarejestrowany w 
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod nr 1/16, funkcjonował w Rzeszowie przy ul. Saska 54 i 
56.

4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SOLIS RADIUS w Rzeszowie zarejestrowana w 
Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Rzeszowa pod nr 18/2013 funkcjonowała w 
Rzeszowie przy ul. Strażackiej 12D i ul. Goździkowej 11.

5. Niepubliczne Przedszkole Specjalne SOLIS RADIUS dla dzieci ze spektrum autyzmu zarejestrowane w 
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod nr 19/2014, funkcjonowało w Rzeszowie przy ul. 
Goździkowej 11.

6. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa SOLIS RADIUS zarejestrowana w Wydziale Edukacji 
Urzędu Miasta Rzeszowa pod nr 16/2015, funkcjonowała w Rzeszowie przy ul. Goździkowej 11.

7. Szkolenia specjalistyczne dla rodziców z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowym 
zaburzeniami rozwoju realizowane w ramach zadania zleconego przez Urząd Miasta Rzeszowa.

8. Działalność Klubu Sportowego SOLIS RADIUS dla osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, 
realizowana w ramach zadania zleconego przez ROPS Rzeszów.

9. Wieloprofilowe wsparcie terapeutyczne dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób 
niepełnosprawnych w celu zapobieżenia ich wykluczeniu społecznemu i zawodowemu - zadanie własne 
w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

10. Wieloprofilowe wsparcie terapeutyczne dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób 
niepełnosprawnych w celu zapobieżenia ich wykluczeniu społecznemu i zawodowemu - zadanie własne 
w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Ośrodek Terapeutyczny 
SOLIS RADIUS jest 
wewnętrzną komórką 
organizacyjną 
stowarzyszenia nie 
posiadającą statusu 
terenowej jednostki 
organizacyjnej, ani 
osobowości prawnej, 
utworzoną na czas 
nieokreślony w celu 
zabezpieczenia realizacji 
celów statutowych. 
Prowadzony jest w nim 
proces terapeutyczny dla 
osób ze spektrum 
autyzmu. Posiada 
następującą strukturę 
organizacyjną: 
Kierownictwo; Punkt 
Informacyjno - 
Ewidencyjny; Punkt 
Konsultacyjny; Zespół 
Specjalistów i Terapeutów.
Niepubliczna Specjalna 
Szkoła Podstawowa SOLIS 
RADIUS w Rzeszowie. 
Celem Szkoły poza celami 
określonymi w Ustawie o 
systemie oświaty jest w 
szczególności rozwijanie 
możliwości uczniów z 
autyzmem (spektrum 
autyzmu) oraz ze 
sprzężonymi 
niepełnosprawnościami
przygotowanie ich do 
integracji ze 
społeczeństwem poprzez: 
1.Osiągnięcie możliwie 
wszechstronnego rozwoju 
uczniów w dostępnym im 
zakresie. 2.Przygotowanie 
do maksymalnej 
samodzielności i 
niezależności w 
czynnościach życia 
codziennego.

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne SOLIS RADIUS; 
Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny SOLIS 
RADIUS;
Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny SOLIS 
RADIUS 2;
Wymienione komórki są 
placówkami 
wychowawczo- 
terapeutycznymi 
ukierunkowanymi głównie 
na pracę z dziećmi ze 
spektrum autyzmu oraz 
zaburzeniami sprzężonymi 
posiadającymi aktualne 
orzeczenie o 
niepełnosprawności oraz 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.
Zapewniają dzieciom 
kompleksową pomoc 
psychologiczno- 
pedagogiczną oraz opiekę 
terapeutów- specjalistów. 
Wspomagają 
indywidualny rozwój i 
edukację dziecka 
uwzględniając rodzaj i 
stopień
niepełnosprawności. 
Wspomagają rodzinę 
dziecka w jego 
wychowaniu i 
przygotowaniu do 
edukacji szkolno- 
przedszkolnej. Realizują 
program edukacyjny w 
oparciu o obowiązującą 
podstawę programową.

85.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna SOLIS 
RADIUS.
1. Wczesne interwencje i 
wspomaganie rozwoju 
dziecka w ramach 
tworzonych przez 
Poradnię zespołów 
wczesnego wspomagania, 
w celu pobudzania 
psychoruchowego i 
społecznego rozwoju 
dziecka, od chwili 
wykrycia
niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole - 
prowadzonego 
bezpośrednio z dzieckiem i 
jego rodziną i opiekunami;
2. Terapię zaburzeń 
rozwojowych i zachowań
dysfunkcyjnych dzieci w 
wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym.
3. Pomoc rodzicom i 
opiekunom w 
diagnozowaniu i 
rozwijaniu potencjalnych 
możliwości oraz mocnych 
stron dziecka.
4. Wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju 
dzieci.
5. Diagnozowanie 
trudności rozwojowych u 
dzieci w wieku od 
urodzenia do momentu 
podjęcia nauki szkolnej.
6. Wprowadzanie do 
przedszkoli asystentów dla 
dzieci z trudnościami 
rozwojowymi, w 
szczególności 
wyszukiwanie oraz 
szkolenie terapeutów cieni 
dla dzieci ze spektrum 
autyzmu.
7. Prowadzenie 
Wideotreningów 
Komunikacji (VIT) dla 
rodzin objętych opieką 
Poradni, w celu wspierania 
komunikacji pomiędzy 
rodzicami a dziećmi.
8. Prowadzenie zajęć 
grupowych i treningów dla 
dzieci z trudnościami 
rozwojowymi, ich 
rodzeństwa oraz rodziców 
i opiekunów.
Wydawanie opinii o 
potrzebie wczesnego 
wspomagania oraz 
kształcenia 
integracyjnego.

85.60.Z
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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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wieloprofilowe 
wsparcie terapeutyczne 
dla osób zagrożonych 
niepełnosprawnością i 
osób
niepełnosprawnych w 
celu zapobieżenia ich 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zawodowemu (w tym 
szkolenia dla 
terapeutów rodziców i 
opiekunów osób 
niepełnosprawnych):
1. Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych dla 
osób zagrożonych 
niepełnosprawnością i 
osób
niepełnosprawnych; 
2. Diagnoza 
funkcjonalna;
3. Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń 
dla terapeutów, 
rodziców i opiekunów 
osób
niepełnosprawnych;
4. Prowadzenie szkoleń 
- dla podmiotów 
zewnętrznych - 
mających na celu 
wspieranie form 
działalności na rzecz 
osób
niepełnosprawnych 
przez te podmioty.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 7
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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 wyników/zysków i strat) 5 270 434,15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 030 169,66 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 102 625,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,39 zł

e) Pozostałe przychody 137 639,10 zł

0,00 zł

4 029 496,20 zł

41 777,69 zł

703 597,62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 219 968,85 zł

207 744,00 zł

12 224,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35 329,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 774 871,51 zł

Druk: MPiPS 8
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2.4. Z innych źródeł 240 264,49 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 594,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -451,94 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 51 882,66 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 48 430,50 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 170 993,05 zł 48 430,50 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

5 027 575,18 zł 48 430,50 zł

103 076,94 zł 0,00 zł

0,00 zł

39,08 zł

20 453,75 zł

19 848,10 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS 37 350,00 zł

2 Niepubliczne Przedszkole Specjalne SOLIS RADIUS,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS

7 516,50 zł

3 Pozostałe koszty realizacji działań statutowych 3 564,00 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

4 976 898,53 zł

0,00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

96,0 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 1 miejsca po przecinku)

66,6 etatów

75,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

292,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł
0,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

69,00 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

30,00 osób

39,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 427 159,99 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 685 013,38 zł

2 545 874,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 139 139,24 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 742 146,61 zł

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

3 427 159,99 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 33 629,83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 393 530,16 zł

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

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)

34 084,13 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

284 256,75 zł

8,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

8,00 osób

0,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

44 964,87 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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

1 Szkolenia specjalistyczne dla 
rodziców (opiekunów) i 
terapeutów z zakresu terapii 
i rehabilitacji osób z 
całościowym zaburzeniami 
rozwoju (CZR)

Rozpropagowanie i poszerzenie 
wiedzy na temat całościowych 
zaburzeń rozwojowych oraz 
metod terapeutycznych 
wykorzystywanych w pracy z 
tymi osobami.
Zwiększenie wiedzy i 
pogłębienie jej wśród rodziców i 
rodzin osób z autyzmem.
Zakup specjalistycznych 
wydawnictw z zakresu terapii i 
rehabilitacji osób z całościowym 
zaburzeniami rozwoju.

Prezydent Miasta Rzeszowa 3 100,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

307 027,37 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

2 Klub Sportowy SOLIS RADIUS Propagowanie integracji 
społecznej osób ze spektrum 
autyzmu poprzez:
- umożliwienie dostępu do 
usług sportowych;
- zmotywowanie do uprawiania 
dyscyplin sportowych;
- wpojenie zasad uczciwej 
rywalizacji sportowej (bez drogi 
na skróty) i czerpania satysfakcji 
z osiąganych rezultatów;
- utrwalanie współpracy i 
współzawodnictwa w grupie.

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 
ROPS Rzeszów

24 678,00 zł

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

1 Ośrodek Terapeutyczny 
SOLIS RADIUS

Prowadzenie (kontynuacja) 
terapii dla dzieci (osób) 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
ze szczególnym 
ukierunkowaniem na rodziny 
dzieci z autyzmem poprzez 
realizowanie programu 
kompleksowej terapii i 
rehabilitacji: dzieci w wieku 
rozwojowym, opartej na 
wczesnej diagnostyce i wczesnej 
terapii zaburzeń; zmniejszanie 
skutków niepełnosprawności w 
celu zapobieżenia ich 
wykluczeniu społecznemu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

750 697,22 zł

2 Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne SOLIS RADIUS

Terapia i edukacja dzieci ze 
spektrum autyzmu

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Rzeszowa)

1 039 982,76 zł

3 Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny SOLIS RADIUS

Terapia i edukacja dzieci ze 
spektrum autyzmu

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Rzeszowa)

1 258 370,35 zł

4 Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny SOLIS RADIUS 2

Terapia i edukacja dzieci ze 
spektrum autyzmu

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Rzeszowa)

832 764,46 zł

5 Niepubliczna Poradnia  
Psychologiczno-
Pedagogiczna SOLIS RADIUS

Wczesne wspomaganie rozwoju 
dzieci niepełnosprawnych i 
zagrożonych 
niepełnosprawnością ze 
szczególnym ukierunkowaniem 
na dzieci ze spektrum autyzmu

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Rzeszowa)

547 701,96 zł

6 Niepubliczna Specjalna 
Szkoła Podstawowa SOLIS 
RADIUS

Terapia i edukacja dzieci ze 
spektrum autyzmu

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Rzeszowa)

350 676,67 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agata Pieniążek, Jacek Józef 
Babis, Arkadiusz Sypień, Monika 
Zgraja, Dorota Hogendorf / 2018-

03-31
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 zapytanie ofertowe na częściową realizację zamówienia 
przeprowadzenia zajęć grupowych gimnastyki korekcyjnej z 
zajęciami sportowymi celem zabezpieczenia ich realizacji dla 
beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. 
„Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

25 498,00 zł

2 zapytanie ofertowe na realizację usługi audytu zewnętrznego 
projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” – I okres 
finansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

5 999,07 zł

3 zapytanie ofertowe na częściową realizację zamówienia 
przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych celem 
zabezpieczenia ich realizacji dla beneficjentów objętych 
wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny 
SOLIS RADIUS”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

60 651,04 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie 2

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1

3 Oddział Podkarpacki PFRON 1
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