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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica TATRZAŃSKA Nr domu 105 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 93-279 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426434670

Nr faksu 426434670 E-mail a.rudowicz@jim.org Strona www www.jim.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-08-19

2004-10-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47307023800000 6. Numer KRS 0000127075

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

Tomasz  Michałowicz Prezes Fundacji TAK

Marcin Krzyżanowski Zastępca Prezesa 
Fundacji

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

Lidia Klichowicz Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Andrzej Krzysztof Pietrucha Członek Rady Fundacji TAK

Jadwiga Więcior Członek Rady Fundacji TAK

Radosław Wiśniewski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA JIM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
a) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum 
autyzmu, a szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich 
rodzinom oraz bliskim,
b) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo-
wychowawczym,
c) udzielanie pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią 
społeczeństwa,
e) ochrona i promocja zdrowia obejmująca prowadzenie poradni zdrowia, 
praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności 
leczniczej, terapii specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji,
f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
g) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród osób 
niepełnosprawnych
h) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
życiowych tych osób.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie i finansowanie świetlic środowiskowych zajmujących się 
dziećmi i młodzieżą,
b) dożywianie dzieci i młodzieży,
c) zakup odzieży, obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej 
potrzeby dla dzieci i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnych będących 
w takiej potrzebie,
d) organizowanie i finansowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej,
e) organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów 
integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ze spektrum 
autyzmu, a szczególnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin 
oraz bliskich,
f) organizowanie i finansowanie wycieczek i zabaw dla osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin oraz bliskich,
g) organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin oraz bliskich,
h) dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-
wychowawczych,
i) zakup niezbędnych leków dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ze 
spektrum autyzmu, a szczególnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich 
rodzin oraz bliskich,
j) prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych dla osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin oraz bliskich,
k) udzielanie indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej i prawnej 
osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a 
szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz 
bliskim,
l) działalność fizjoterapeutyczną,
m) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji,
n) działalność wydawniczą służącą realizacji zadań z zakresu: ochrony i 
promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości
o) działalność z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych 
oraz dla osób starszych prowadzona zarówno z zakwaterowaniem jak i bez 
zakwaterowania
p) działalność z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmującą 
prowadzenie wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
r) działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmująca 
prowadzenie poradni zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, 
prowadzenie działalności leczniczej, terapii specjalistycznej oraz ośrodków 
rehabilitacji,
s) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza 
ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
ich rodzin oraz bliskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Misją Fundacji JiM jest tworzenie lepszego świata dla osób w spektrum autyzmu. Świata, w którym każda osoba może 
zrealizować swój potencjał. 
Naszą misję realizujemy na wiele sposobów, najważniejsze z nich to:
- zwiększanie dostępu do diagnozy i terapii,
- budowanie akceptacji dla osób w spektrum autyzmu oraz 
- wsparcie osób dorosłych.
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Skuteczne rzecznictwo 
Rok 2020 to rok pandemii. Placówki oświatowe, poradnie i kliniki, czy przedsiębiorstwa i organizacje pożytku publicznego 
ograniczyły swoją działalność lub zostały zamknięte. Obostrzenia, lockdown i liczne zachorowania sprawiły, że wiele działalności 
musiało przejść do świata on-line. W tej rzeczywistości, 400 000 osób w spektrum autyzmu w Polsce mogło pozostać bez 
wsparcia. Pomocy potrzebowali także ich rodzice, opiekunowie - najbliżsi, którzy wraz z osobami w spektrum tworzą 1-
milionową społeczność. Działaliśmy natychmiast, już od pierwszych chwil, aby każdej osobie udzielić wsparcia i pomocy. 
Jedną z form wsparcia i źródłem informacji o potrzebach społeczności osób autystycznych i ich najbliższych są interwencje i 
bezpłatne porady prawne. Ze względu na pandemię i często zmieniające się prawo, zbieraliśmy prośby i wnioski o pomoc przez 
wszystkie kanały komunikacyjne, którymi dysponuje Fundacja. Nasi prawnicy interpretowali zawiłe przepisy i na bieżąco 
udzielali odpowiedzi na FB, telefonicznie czy mailowo. Łącznie można wskazać, że Fundacja przeprowadziła ponad 1500 
interwencji prawnych, mediacji, konsultacji i rozmów z decydentami. Działania interwencyjne Fundacji wsparli także posłowie i 
posłanki na Sejm RP, poprzez własne interwencje poselskie.
Dzięki pozyskanej w licznych interwencjach dużej ilości informacji o sytuacji społeczności osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, 
mogliśmy podjąć działania rzecznicze na rzecz zmiany przepisów:
- Wystąpiliśmy o to, aby podczas pandemii, osoby w spektrum autyzmu zostały zwolnione z obowiązku zakrywania nosa i ust 
(noszenia maseczek) – udało się! Zwolnienie to, zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r., dotyczyło 
zarówno dzieci jak i osób dorosłych. 
- Wystąpiliśmy o przyznanie dodatkowych zasiłków opiekuńczych rodzicom dzieci powyżej 8 roku życia, które ze względu na 
pandemię nie mogły uczęszczać do szkół i opiekunom dorosłych osób z  niepełnosprawnościami, ze względu na zamknięcie 
placówek wsparcia, jakimi są m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, czy Środowiskowe Domy Samopomocy. Nasz wniosek zakończył 
się sukcesem: uchwalona specustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 marca 2020 r., zawierała rozwiązania dot. 
rozszerzenia kręgu odbiorców dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
- Wystąpiliśmy o wydanie zalecenia Zespołom Orzekającym o Niepełnosprawności aby zamiast do odwołania zawieszać 
postępowanie orzekające, stosowali nowe przepisy umożliwiające orzekanie pod nieobecność zainteresowanych na podstawie 
zgromadzonych dokumentów. Wnioskowaliśmy też o wydłużenie ważności już wydanych orzeczeń z mocy prawa i o 
potraktowanie spraw dot. odwołań do sądu w związku z decyzjami Zespołów Wojewódzkich jako pilnych – tak by nie spadały z 
wokandy. Wszystkie te uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. Natomiast nowelizacja z dnia 
14 maja 2020 r. rozszerzyła katalog spraw pilnych o sprawy o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.
- Wystąpiliśmy także - wspólnie z innymi organizacjami - o to, aby Organizacje Pożytku Publicznego zostały objęte ochroną, którą 
tzw. „tarcza antykryzysowa” uchwalona ze względu na pandemię, oferowała przedsiębiorstwom. Także te wnioski zostały wzięte 
pod uwagę w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. Analogicznie do wsparcia dla przedsiębiorców wprowadzono tożsame rozwiązania 
dotyczące dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z wnioskiem Fundacji JiM 
i innych organizacji społecznych przedłużono także okres sprawozdawczy dla sporządzenia sprawozdania finansowego i 
merytorycznego.
- Wystąpiliśmy - wspólnie z innymi organizacjami - także o otwarcie placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami w I-szej 
kolejności, ze względu na katastrofalne skutki zaprzestania terapii w systemie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Udało 
się – od 18 maja nastąpiło częściowe otwarcie wybranych placówek oświatowych.
7 milionów poinformowanych
Ze względu na pandemię, najważniejszą kampanię społeczno-informacyjną „Polskę na Niebiesko” przenieśliśmy online. Jej finał 
przypada na 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Przekaz „Autyzm? Poznaj, zrozum, pomóż” i hasło kampanii: 
„Autyzm 400 000” dotarł do 7 294 940 użytkowników. Dlaczego „Autyzm 400 000”? Według Światowej Organizacji Zdrowia 
autyzm występuje u 1 na 100 osób. To oznacza, że w naszym kraju jest szacunkowo 400 000 osób z autyzmem. To duża 
społeczność, dla porównania – Gdańsk ma ok. 464 tys. mieszkańców.
Kampania otrzymała patronaty: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 
kampanię włączyli się także znani blogerzy, vlogerzy i influencerzy. Szczególnie zaangażowany w całą kampanię był Wojciech 
Mecwaldowski. Powstały 3 filmy-spoty, które ukazywały świat z perspektywy niektórych autystów. Przedstawienie świata oczami 
osoby w spektrum, możliwość poznania emocji, które jej towarzyszą w codziennym życiu, pomaga zrozumieć ich rzeczywistość.
W swoich mediach społecznościowych (na Facebooku, Instagramie i Twitterze) na swoich grafikach hasztagu „#autyzm400000”. 
używali m.in.:
- Kancelaria Prezydenta RP - oficjalny profil Kancelarii Prezydenta RP
- Profil „W Pałacu Prezydenckim - z życia kancelarii Prezydenta”
- Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Małgorzata Kidawa Błońska, Wicemarszałek Sejmu 
- Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów
- wielu posłów na Sejm RP 
- oficjalne profile niektórych ugrupowań parlamentarnych
Zwrócenie uwagi Decydentów na szacunkowe dane dot. liczby osób w spektrum autyzmu w Polsce spowodowało także, że 
Fundacja JiM opracowała Deklarację Autyzm 400 000, którą poparli i podpisali wszyscy najważniejsi kandydaci na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej:
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
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- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Robert Biedroń
Treść deklaracji brzmi:
„Biorąc pod uwagę potrzeby 400 000 osób z autyzmem w Polsce, kilku milionów ich rodziców, krewnych i opiekunów, 
zobowiązuję się, że jeżeli zostanę wybrany na urząd Prezydenta RP, będę brał potrzeby społeczności osób z autyzmem pod 
uwagę, żeby zapewnić:
- powszechny dostęp do diagnozy i terapii,
- system wsparcia osób dorosłych,
- wdrożenie programu WHO dla opiekunów.”
Strategia dla osób w spektrum autyzmu
Przygotowania do uchwały Sejmu i Senatu
Postulaty wskazane w deklaracji Autyzm 400 000 stanowią kontynuację działań rzeczniczych Fundacji, która intensywnie pracuje 
nad przekonaniem decydentów do konieczności opracowania strategii na rzecz osób w spektrum autyzmu w Polsce – czyli 
przyjęcia systemowych rozwiązań legislacyjnych odpowiadających na potrzeby społeczności osób w spektrum.
Fundacja rozpoczęła pracę nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi już w 2018 r., rozpoczynając od konsultacji ze 
środowiskiem osób w spektrum podczas Sesji Dialogowej. Wzięli w niej udział najważniejsi Interesariusze, w tym przedstawiciele 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich czy inne organizacje pozarządowe. Kolejnym kamieniem 
milowym było zwrócenie uwagi Decydentów na problem związany z brakiem rozwiązań dla dorosłych osób autystycznych. Pod 
koniec roku 2020, dzięki intensyfikacji prac i sukcesowi Deklaracji Autyzm 400 000, zaczęto prace nad konsultacjami dot. zmian 
w prawie i potrzebie opracowania strategii dot. wspierania osób w spektrum autyzmu, które były kontynuowane w 2021 r. i 
zaowocowały uchwałami Sejmu i Senatu w sprawie wsparcia i wyrównywania szans osób w spektrum autyzmu.
 Ciche godziny dobre dla wszystkich
„Ciche godziny” w 2020 r. zostały wprowadzone we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska i Stokrotka w Polsce, a na początku roku 
2021 r. dołączył do nich Aldi Polska. To razem 1600 sklepów. To zwraca uwagę społeczeństwa – udogodnienia dla osób z 
niepełnosprawnościami są udogodnieniami dla nas wszystkich.
Fundacja za pomocą „Cichych Godzin” buduje akceptację w przestrzeni publicznej. Każda osoba z naszej społeczności prowadzi 
codzienne życie: korzysta z miejsc publicznych, robi zakupy w pobliskich sklepach. To dlatego zachęcamy, aby wyjść im 
naprzeciw, wprowadzając pomocne rozwiązania w ramach akcji. Głównym założeniem tej akcji jest zwiększanie świadomości na 
temat osób w spektrum autyzmu. Dostosowanie sklepów do potrzeb osób w spektrum autyzmu zwraca uwagę na to jak 
niewielkie zmiany mogą przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Dodatkowym celem jest zapewnienie odpowiednich 
warunków codziennego funkcjonowania osobom w spektrum autyzmu. Raport z analizy badania ankietowego w sprawie 
dostosowania sklepów do potrzeb osób w spektrum autyzmu przygotowany przez Fundację JiM wskazuje, że dla większości 
osób autystycznych zakupy są negatywnym doświadczeniem, a najbardziej uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest hałas, 
mocne oświetlenie czy kolejki do kasy. Dlatego w ramach „Cichych Godzin”, zmniejszane jest natężenie światła w sklepie, 
wyłączane lub ściszane komunikaty dźwiękowe i uruchamiane dodatkowe kasy.
 406 zdiagnozowanych osób, w tym 37 dorosłych
Przez cały rok Fundacja JiM prowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne i rzecznicze, zwracające uwagę na potrzebę dostępu 
diagnozy i terapii opartej o dowody naukowe oraz ich zasadności.
W Fundacji JiM, mimo pandemii, działamy przez cały czas, niezmiennie i tworzymy rozwiązania, które są wsparciem w tym 
trudnym czasie. Klinika JiM zapewnia nieodpłatną diagnozę i terapię. W 2020 r. zanotowaliśmy w Klinice przyrost o 82% 
pacjentów pierwszorazowych. W stosunku do roku poprzedniego udało się zdiagnozować 20% więcej osób. Statystyki na rok 
2020 r. przedstawiają się następująco: 
- liczba wszystkich osób diagnozowanych: 406, w tym 37 dorosłych,
- liczba wszystkich osób w terapii: 373, w tym 57 osób dorosłych,
- liczba godzin terapii: 9494 godzin,
- 36% ze wszystkich terapii odbyło się w formie online. 
Zmniejszona liczba godzin terapii w stosunku do roku poprzedniego wynika z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 
W początkowych miesiącach funkcjonowanie przychodni POZ, placówek specjalistycznych, klinik i szpitali (publicznych i 
prywatnych) zostało zawieszone lub ograniczone.
W 2020 r. duży nacisk został położony na promowanie diagnozy i terapii wśród dorosłych osób w spektrum, co zaowocowało 
tym, że:
- dorosłych osób diagnozowanych było 37, w tym 12 osób po 30. roku życia; stanowiło to prawie 10% wszystkich osób 
diagnozowanych.
- wśród wszystkich osób objętych terapią, 15% stanowiły osoby dorosłe; Łącznie było to 57 osób, które otrzymały wsparcie w 
postaci 1456 godzin terapii.
Właściwa diagnoza autyzmu, postawiona we wczesnym okresie rozwoju dziecka oraz odpowiednia terapia, oparta na dowodach 
naukowych, ma kluczowy wpływ na dalszy rozwój osoby i jej późniejsze funkcjonowanie. Dlatego w standardzie diagnozy 
autyzmu w JiM jest ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) oraz konsultacje lekarskie, obserwacje 
wielospecjalistyczne, testy psychologiczne DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa) czy IDS (Skala Inteligencji i Rozwoju).
Od 2018 r. standardem diagnostycznym w Fundacji JiM jest ADOS-2. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem obserwacji, 
wykorzystywanym podczas diagnozy osób w spektrum autyzmu. ADOS-2 umożliwia badanie dzieci od 12 miesiąca życia, 
młodzieży i osób dorosłych. W stosunku do poprzedniego roku przeprowadzono o 35% więcej diagnoz z wykorzystaniem 
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ADOS-2.
Szkolenie pierwszego trenera ADOS-2 w JiM
W 2020 r. także rozpoczęto projekt zakończony sukcesem w 2021 r. na przeszkolenie osoby, która uzyska uprawnienia do bycia 
międzynarodowym certyfikowanym trenerem ADOS-2, czyli trenerem osób, które chcą uzyskać uprawnienia do stosowania 
narzędzia diagnostycznego ADOS-2. Zwiększy to dostęp do diagnozy autyzmu w całym kraju, gdyż dzięki szkoleniom 
specjalistycznym, zwiększy się grono osób posiadających uprawnienia do wykorzystania tego narzędzia w procesie 
diagnostycznym dzieci i dorosłych.
445 przeszkolonych 
Cały rok podnosiliśmy kwalifikacji specjalistów. Przeprowadziliśmy szkolenia podnoszące umiejętności i wiedzę z zakresu 
autyzmu, diagnozy i terapii wśród innych terapeutów, pedagogów i innych profesjonalistów, oferując im szkolenia 
specjalistyczne. Prowadziliśmy też szkolenia dla autystów, ich rodziców i opiekunów, które stanowiły wsparcie, w szczególności 
w ciężkim okresie pandemii. 
Szkolenia online, stały się standardem w 2020 r. Stanowiły 90% wszystkich szkoleń przeprowadzonych w tym roku przez 
Fundację. Łącznie przeszkoliliśmy 445 osób w ramach prowadzonych szkoleń i webinariów.
Terapia poprzez naukę
Fundacja JiM oferuje dostęp do nieodpłatnej terapii dla dzieci i osób dorosłych. Terapia jest jednym z najważniejszych 
czynników, warunkujących rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w dalszym życiu. Certyfikowani terapeuci z Kliniki na co dzień 
pracują w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania (Applied Behavior Analysis), psychoterapię poznawczo-behawioralną 
(Cognitive behavioural therapy), trening umiejętności społecznych oraz trening komunikacji.
W ramach terapii uczymy dzieci i osoby dorosłe samodzielności oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Terapeuci w Fundacji 
poddani są superwizji, dzięki czemu stale podnoszą swoje umiejętności terapeutyczne. Mimo pandemii, Fundacja JiM nie 
zaprzestała swojej pracy. 
Terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu w Polsce odbywa się także poprzez edukację. Indywidualne programy 
edukacyjno-terapeutyczne opracowywane dla każdego ucznia z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
stanowią podstawę kształcenia uczniów w spektrum. Według danych Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, 1 na 115 uczniów jest w 
spektrum. 
Już od marca 2020 r. mimo zawieszenia zajęć decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w Przedszkolu i Szkołach JiM odbywały się 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla naszych 101 dzieci i uczniów, z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa, tak 
aby zachować plan dnia i zapewnić dzieciom ciągłość terapii, a rodzicom potrzebne wsparcie. Program współpracy z rodzicami 
został zaktualizowany m.in. o wizyty on-line z rodzicem/opiekunem.
6,5 mln zł na pomoc bezpośrednią
Pod opieką Fundacji JiM znajdują się dzieci i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami, z całej Polski. Fundacja umożliwia im, ich 
rodzicom i opiekunom zbieranie środków finansowych w celu pokrycia kosztów związanych z ich terapią, rehabilitacją i 
niwelowaniem barier wynikających z niepełnosprawności, w ramach serwisu Subkont. 
Dlatego prowadzone przez Fundację JiM Subkonta zwiększają dostęp do diagnozy, terapii i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnościami. To bezpośrednia pomoc oferowana każdemu z 4238 Użytkowników. Środki z subkonta pokrywają koszty 
terapii i diagnostyki lekarskiej, a także koszty zakupu przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie danej osoby. Użytkownicy 
Subkont wnioskują o refundację lub zwrot kosztów m.in. turnusów rehabilitacyjnych lub pomocy terapeutycznych. 
Środki na Subkontach pochodzą z darowizn, a także z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanych 
na konkretne subkonto. Łącznie w 2020 r. Fundacji JiM przekazano w ramach 1% 7 866 022,69 zł. Większość z tych wpływów 
została przekazana przez podatników na konkretne subkonta, a część na cele statutowe Fundacji. Środki zgromadzone na 
subkoncie pochodzące z 1% podatku można wykorzystać przez okres 48 miesięcy od daty przekazania informacji o ich 
wysokości.  
W 2020 r. przeznaczyliśmy na pomoc bezpośrednią w ramach subkont 6 258 726,89.
Aby usprawnić proces refundacji, serwis subkont Fundacji JiM jest w tym momencie całkowicie zinformatyzowany. Prace nad 
wdrożeniem nowego serwisu trwały 2 lata i trwały do drugiej połowy 2019 r. Wnioski i potrzebne dokumenty mogą być 
przesłane także za pomocą smartphone’a, aby jak najbardziej ułatwić korzystanie z Serwisu i przyspieszyć proces. Jeżeli 
wszystkie wnioski i dokumenty zostały prawidłowo wgrane i spełniają wymogi formalne, refundacja następuje w ciągu 2-3 dni 
roboczych, mimo iż według Regulaminu Serwisu czas ten może wynosić 14 dni. 
Ruszyliśmy z telefonem pomocowym Tele JiM
789 288 996 - to numer naszego telefonu pomocowego Tele JiM. Numer 789 288996 na klawiaturze telefonu układa się w 789 
AUTYZM, dzięki czemu można go łatwo zapamiętać.
Pod koniec 2020 r. zakończyliśmy ważny projekt i uruchomiliśmy telefon pomocowy Tele JiM, który od momentu uruchomienia 
w październiku do końca roku odebrał ponad 300 połączeń, oferując bieżące wsparcie osobom w spektrum i ich bliskim i 
sympatykom. Osoby dzwoniące na TeleJiM mogły zgłosić swój problem i otrzymać także wsparcie specjalistów: psychologa, czy 
prawnika prowadzącego interwencje.
Wprowadziliśmy także nowe narzędzie na stronie Internetowej Fundacji w postaci czatu. Najpierw był wdrożony aby ułatwić 
udzielenie wsparcia osobom korzystającym z serwisu Subkont. Później został wdrożony na każdej podstronie Fundacji. Dzięki 
temu każda osoba, która chce się dowiedzieć więcej o autyzmie, Fundacji lub szuka wsparcia, może skorzystać z czatu aby 
skontaktować się z pracownikami Fundacji. W okresie od października do końca roku 2020 r. odebrano 573 czatów, podczas 
których przeprowadziliśmy rozmowy z zainteresowanymi Użytkownikami. W ten sposób 60% kontaktów drogą mailową i 
telefoniczną zostało przeniesionych na czat. 
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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)

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

27677

39

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

Dorosłość w spektrum
Dla Fundacji JiM kluczowe jest podjęcie tematu wsparcia osób dorosłych w spektrum autyzmu w pełnym obszarze ich potrzeb. 
W Polsce nadal brakuje rozwiązań systemowych, a oferowane wsparcie w większości ogranicza się do osób w spektrum, które 
mają dodatkową niepełnosprawność sprzężoną. Analiza oferowanego wsparcia w innych krajach wskazuje, że dorosłe osoby 
autystyczne są często niewidoczne dla systemu. Istnieje bardzo mało badań na temat ich potrzeb, a dostępne dane sugerują 
niski poziom dostępności do usług wspierających dorosłe osoby w spektrum.
Fundacja JiM, obok podejmowanych działań na rzecz zmian legislacyjnych, prowadzi szereg usług skierowanych na wsparcie 
osób dorosłych z autyzmem. Przede wszystkim prowadzi grupy terapeutyczne, diagnozuje dorosłe osoby pod kątem autyzmu, 
zapewnia im bezpieczną przestrzeń do socjalizacji w ramach Klubu JiM i pomoc prawną. Prowadzi także Warsztaty Terapii 
Zajęciowej (WTZ), jako formę aktywizacji dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia w terapii bierze udział 45 
Uczestników, którzy uczą się samodzielności, korzystając z 9 pracowni i pomocy terapeutycznych. 
Wg danych Najwyższej Izby Kontroli, w całej Polsce jest 718 WTZ, w których ok. 2% stanowią osoby w spektrum - to niecałe 550 
osób. Kiedy pozwalały na to obostrzenia pandemii, w 2020 r. WTZ przyjmowały swoich Uczestników. Celem warsztatów jest 
przygotowanie ich Uczestników do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, doskonalenie umiejętności społecznych i 
aktywizacja zawodowa. 
W 2020 r. Fundacja otrzymała grant w ramach projektu PFRON: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”. Założeniem programu, w ramach którego otrzymaliśmy środki finansowe, jest wsparcie WTZ-ów w 
bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi.
Przygotowania do Kongresu
2000 naukowców, praktyków, osób w spektrum autyzmu i ich rodziców uczestniczy zazwyczaj w Międzynarodowych Kongresach 
Autism-Europe.  
Fundacja JiM jest organizatorem-gospodarzem XII Międzynarodowego Kongresu Autism-Europe, który odbędzie się w dniach 7-
9 października 2022 r. w Krakowie. Będzie on pierwszym w historii hybrydowym Kongresem AE. W tym celu nawiązaliśmy 
współpracę z Professional Congress Organizer z Krakowa: Symposium Cracoviense, którzy zapewnią kompleksową obsługę 
wydarzenia w formie hybrydowej. Zależy nam na szerokiej dostępności do wysokiej jakości nagrań sesji, prezentacji, warsztatów, 
paneli dyskusyjnych i innych elementów programu. Jeżeli obostrzenia epidemiologiczne na to pozwolą, to Uczestnicy będą mogli 
wybrać czy uczestniczyć w Kongresie na miejscu w ICE Kraków Congress Centre, gdzie nadal będą mieli dostęp do wydarzenia 
online lub wykupić dostęp tylko w wersji online.
W 2020 r. swoją pracę rozpoczął Komitet Naukowy Kongresu, w którego skład wchodzą praktycy, badacze akademiccy, osoby 
autystyczne, a także rodzice osób w spektrum. Ta różnorodność perspektyw ma swoje odzwierciedlenie w przygotowywanym 
programie merytorycznym. Pod koniec 2020 r. rozpoczęły się prace nad listą głównych prelegentów i tematów ich wystąpień w 
Krakowie.
Powołany w 2020 r. Komitet Organizacyjny, składający się z członków Fundacji JiM i Autism-Europe, ogłosił, że motywem 
przewodnim Kongresu jest „Szczęśliwa Podróż przez Życie”. Centralnym punktem tego podejścia jest promowanie dobrobytu u 
wszystkich osób w spektrum, we wszystkich momentach ich życia, niezależnie od momentu diagnozy.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 charytatywnej

Wsparcie osób w spektrum autyzmu i innymi 
niepełnosprawnościami. Fundacja JiM tworzy 
lepszy świat dla osób w spektrum autyzmu, m.in. 
poprzez budowanie akceptacji dla osób w 
spektrum autyzmu, ich rodzin i poprzez wsparcie 
adekwatne do ich potrzeb. Fundacja zapewnia i 
finansuje niezbędną diagnozę, terapię, leczenie, 
rehabilitację osób z niepełnosprawnościami w 
całej Polsce.
 Fundacja w celu zwiększenia akceptacji 
prowadzi liczne kampanie edukacyjno-
informacyjne, z których największa, Polska na 
Niebiesko, co roku dociera do kilku milionów 
osób. Kampanie te są często połączone z 
apelami o wsparcie działań Fundacji, 
kierowanymi do osób indywidualnych. Środki 
pozyskane w ten sposób są przeznaczane na 
wsparcie osób w spektrum.
Ponadto Fundacja na bieżąco wspiera osoby w 
Placówkach JiM: dzieci, uczniów w placówkach 
edukacyjnych, dorosłych w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej, wszystkich zgłaszających się po 
diagnozę lub terapię w Klinice i członków Klubu 
JiM. Bieżącym wsparciem są także prowadzone 
przez Fundację JiM Subkonta, które zwiększają 
dostęp do diagnozy, terapii i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnościami. Środki z subkonta 
pokrywają koszty terapii i diagnostyki lekarskiej, 
a także koszty zakupu przedmiotów 
ułatwiających funkcjonowanie danej osoby.

88.99.Z 0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działalność lecznicza: JiM Clinic Centrum 
Diagnozy i Terapii Autyzmu”, w ramach której 
funkcjonują: Poradnia dla Osób z Autyzmem 
Dziecięcym, Poradnia Logopedyczna i Oddział 
Rehabilitacyjny Psychiatryczny dla Dzieci i 
Młodzieży.
 W Fundacji JiM walczymy o dostęp do diagnozy 
i terapii osób w spektrum autyzmu. Diagnoza 
pozwala znaleźć najlepszą, możliwą pomoc dla 
dziecka. Pomoc, która daje szansę na rozwój. Na 
większą samodzielność. Diagnoza daje szansę na 
maksymalne zrealizowanie potencjału każdego 
dziecka. U osób, u których zdiagnozowano 
spektrum autyzmu, wdrażamy indywidualnie 
opracowaną terapię. Prowadzą ją nasi specjaliści 
poddawani superwizji, która pozwala stale 
doskonalić ich kwalifikacje oraz warsztat 
terapeutyczny.

86.22.Z 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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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 ochrona i promocja zdrowia

W Fundacji JiM prowadzone są szkolenia 
przez specjalistów dla specjalistów, osób w 
spektrum i ich bliskich. Podejmowane 
tematy szkoleń to:
- 7 kroków kontroli poleceniowej wg  R. 
Schramma
- Seksualność osób ze spektrum autyzmu
- Indywidualny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny (IPET) dla dziecka z ASD
- Diagnoza funkcjonalna osób z 
zaburzeniami rozwoju za pomocą VB-MAPP 
oraz innych narzędzi
- Autyzm. Poznaj świat spektrum.
- Poznaj. Zrozum. Pomóż.
- VB-MAPP - Diagnoza funkcjonalna osób z 
zaburzeniami rozwoju.
- Powrót do szkoły
- Neurotypowe rodzeństwo. Budowanie 
relacji w rodzinie
- ADOS-2
- Techniki SAZ w pracy z grupą
- Autyzm. O bliskości w czasie Świąt.

86.90.E 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

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu 
w Polsce odbywa się także poprzez edukację. 
Przedszkole terapeutyczne Fundacji to bezpłatna 
placówka, które specjalizuje się w terapii dzieci 
w spektrum autyzmu. Szkoły JiM to placówki 
edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów w 
spektrum i z innymi niepełnosprawnościami.  W 
Przedszkolu JiM i Szkołach JiM dla każdego 
dziecka i ucznia dobieramy indywidualną ścieżkę 
terapeutyczno-edukacyjną. Odpowiednio 
prowadzona edukacja oraz przebieg zajęć 
dydaktycznych umożliwia dzieciom rozwój, 
zdobywanie nowych umiejętności oraz 
podniesienie poziomu funkcjonowania.

85.20.Z 0,00 zł
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7 866 022,69 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 686 433,88 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) 25 085 358,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 036 179,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47 041,30 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 138,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 483 722,93 zł

2.4. Z innych źródeł 49 179,35 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

2 277 309,36 zł

5 462 231,86 zł

946 892,66 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

8 350 984,00 zł

110 819,00 zł

0,00 zł

21 919,93 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 4 698 637,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5 826,81 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 8 829 665,33 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 258 726,89 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: 21 186 542,29 zł 6 258 726,89 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

20 337 542,07 zł 6 258 726,89 zł

52 868,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

6 098,21 zł

705 561,75 zł

84 472,15 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

10 746 177,58 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)

135 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)

131,32 etatów

30 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
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)

12 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 159 629,29 zł

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

8 159 629,29 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)

7 625,00 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)  

3 804,96 zł

22 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)

15 osób

w 
tym:

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

15 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

22 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 216 181,99 zł

7 165 481,99 zł

- nagrody

- premie

12 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 38 700,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 943 447,30 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 8 159 629,29 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

13 000,00 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)

Nagrody wynikają z rocznej oceny pracy pracowników i są 
częścią polityki personalnej.

W poz. 7 wykazano wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wynikająca z umów o pracę oraz umów 
cywilnoprawnych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o pracę jest wyższa.

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 Przedszkole Fundacji JiM Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania przedszkolnego.

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

1 551 525,78 zł

2 Szkoła Podstawowa Fundacji 
JiM

Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania szkół 
podstawowych

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

2 925 823,88 zł

3 Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy Fundacji JiM

Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

772 714,32 zł

4 Warsztaty Terapii Zajęciowej Działalność z zakresu terapii 
zajęciowej osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

97 926,48 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

18 000,00 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)

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

Tomasz Michałowicz
Marcin Krzyżanowski 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

1 MOPS Łódź Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 1

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

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej Działalność z zakresu terapii 
zajęciowej osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

922 320,00 zł

2021-08-09
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