
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica TUROWSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-685 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89-538-92-50

Nr faksu 89-538-92-51 E-mail 
stowarzyszenie@zpe.olsztyn.
pl

Strona www http://zpe.olsztyn.pl/28/wspomaganiarozwojudzieci

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51143628800000 6. Numer KRS 0000081499

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

Jabłońska Wanda 
Agnieszka

przewodnicząca TAK

Jasińska-Zamaria Maria 
Helena

wiceprzewodnicząca TAK

Mierzejewska-Małż Anna wiceprzewodnicząca TAK

Michałowska Małgorzata 
Maria

sekretarz TAK

Ptak-Samsel Mariola Anna skarbnik TAK

Myszka Zofia członek zarządu TAK

Derkowska Małgorzata 
Danuta

członek zarządu TAK

Nowokuńska Agnieszka członek zarządu TAK

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dzieci, 
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. 
2. Pomoc rodzinie, nauczycielom, opiekunom i specjalistom  zajmującym 
się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem , terapią  oraz 
opieką i pielęgnacją osoby niepełnosprawnej;
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących 
rehabilitacji, rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko 
rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci;
4. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod 
pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niepełnosprawnymi;
5.  Dbałość o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych;
6. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci pełnosprawnych;
7. Organizowanie i prowadzenie różnych form: edukacji, opieki, terapii 
warsztatów, aktywizacji zawodowej i społecznej, szkoleń, itp.;
8. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii,    
 edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój osób 
niepełnosprawnych;
9. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z osobami 
niepełnosprawnymi.
10. Poszerzanie infrastruktury zapewniającej polepszenie warunków 
rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 
11. Organizowanie działań o charakterze pomocy społecznej, w tym 
wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju  dzieci 
niepełnosprawnych, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej 
członków;
2. Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków 
konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych.;
3. Stworzenie bazy danych dzieci niepełnosprawnych, gromadzenie 
informacji o możliwej pomocy oraz prowadzenie rejestru dzieci;
4. Pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji zadań 
statutowych Stowarzyszenia;
5. Współpracę z władzami samorządowymi innymi stowarzyszeniami, z 
organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu oraz z 
instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi;
6. Prowadzenie działalności gospodarczej z tym, że wszystkie dochody 
przeznaczone będą wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
7. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji 
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Jabłońska Bernadeta członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Przybyliński Sławomir członek komisji 
rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

. Realizowane było zadania zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
KOMPLEKSOWE WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA „TACY 
JESTEŚMY”
W ramach zadania realizowane są następujące podzadania:
I. Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Podzadanie miało na celu prowadzenie konsultacji i diagnozowanie dzieci z autyzmem i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanie opinii i indywidualnych programów terapii dla 
każdego dziecka (za wyjątkiem dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do przedszkola specjalnego lub 
szkoły specjalnej – tu tylko konsultacja). W ramach punktu 115 beneficjentów zostało skonsultowanych 
lub objętych terapią, część z nich została pokierowana do placówek specjalnych, część otrzymała 
diagnozę i zostały sporządzone indywidualne programy terapii, w ramach których były i nadal są 
realizowane zajęcia rehabilitacyjne. Średnio realizowano 83 godz./m-c oraz średnio uczestniczyło16 
beneficjentów/m-c. Prowadzono cztery grupy terapeutyczne dla dzieci, młodszych ze zdiagnozowanym 
zespołem Aspergera, których spotkania odbywały się co dwa tygodnie po 4 godz. 
II. Platforma społecznościowa „Tacy jesteśmy”
Platforma społecznościowa Tacy Jesteśmy, prowadzona w partnerstwie z Gazetą Olsztyńską, była 
stroną pomocową skierowaną do rodzin niepełnosprawnych dzieci, nauczycieli i pedagogów oraz 
wszystkich ludzi zainteresowanych problemami niepełnosprawności. Od czerwca do grudnia 2013 r. 
każdy zainteresowany mógł zadać droga mailową pytanie specjaliście Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. 
Osoby z całego kraju pytały o sygnały autyzmu, metody terapii, m.in. komunikacji alternatywnej, 
rodzice świeżo zdiagnozowanych dzieci prosili o wsparcie. Odpowiadali im nauczyciele, logopedzi i 
psycholog. Oprócz porad publikowane były tam artykuły pisane przez wolontariusza Stowarzyszenia 
Wyjątkowe Serce, a także: teksty specjalistyczno – poradnikowe  – porady logopedy, psychologa, 
pedagoga o metodach terapii autyzmu; wywiady z rodzicami dzieci z autyzmem, ich wspomnienia i 
refleksje; artykuły o ważnych wydarzeniach zewnętrznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce; historie 
dzieci z niepełnosprawnościami. 
III. . Szkolenia wspierające terapię z zakresu Zespołu Aspergera  
Uzupełnieniem zadania było przeprowadzenie szkoleń w ramach wolontariatu. Szkolenia 
przeprowadziły osoby wysoko wykwalifikowane, które na co dzień pracują z niepełnosprawnymi 
osobami, m.in. wśród nich byli oligofrenopedagodzy, psycholog, lekarz psychiatra. Z wolontariuszami 
podpisano Porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych oraz oświadczenia. 
Przeprowadzono dwa 5 – godzinne szkoleni- listopad i grudzień 2013r Ze szkoleń skorzystali rodzice, 
studenci, nauczyciele, a także osoby zainteresowane tematem. W sumie w szkoleniach uczestniczyły 72
  osoby. Na spotkaniach poruszono tematy: dziecka z Zespołem Aspergera w aspekcie prawa 
oświatowego, Zespołu Aspergera w aspekcie medycznym, problemu funkcjonowania osób z zespołem 
Aspergera (zaburzenia komunikacji, integracji sensorycznej),dostosowanie środowiska do potrzeb 
dziecka z Zespołem Aspergera. Na koniec każdego szkolenia przeprowadzono ankietę pozwalającej na 
przeprowadzenie ewaluacji spotkania oraz zebranie wniosków i propozycji na przyszłość.

2. „Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Realizacja zadania w 
ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.  W ramach zadania realizowane były następujące zajęcia rehabilitacyjne:  
integracja sensoryczna, stymulacja sensoryczna, logopedia, komunikacja alternatywna, rewalidacja z 
wykorzystaniem komputera,  rehabilitacja ruchowa, usprawnianie ruchowe poprzez taniec, terapia 
surdopedagogiczna, terapia widzenia, trening umiejętności społecznych. Zajęciami terapeutycznymi 
objętych zostało 80 beneficjentów. 

3. Aktywny udział w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych- Rada 
Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, Miejska 
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
4. Spotkania Rady Stowarzyszeń w celu ustalania kierunków wspólnych działań i inicjatyw na rzecz 
powstania Warmińskiej Kuźni Pracy „Modrak”, która będzie miejscem pracy, rehabilitacji dorosłych 
podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. 
5. Działania Zarządu w celu pozyskania nowego budynku na siedzibę WTZ w celu zapewnienia 
niepełnosprawnym uczestnikom warunków terapii, pracy zgodnych z wymogami BHP.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

324

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Współudział 
rehabilitacji, 
rewalidacji, terapii oraz 
innych w inicjowaniu i 
koordynacji programów 
dotyczących 
związanych z szeroko 
rozumianym 
wspomaganiem 
rozwoju dzieci.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 
poradnictwa w zakresie 
pracy z osobami 
niepełnosprawnymi

85.60.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Popularyzowanie 
tematyki związanej z 
różnorodnymi formami 
terapii,     edukacji oraz 
metodami 
wspomagającymi i 
stymulującymi rozwój 
osób 
niepełnosprawnych.

82.30.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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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) 2,062,145.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,236,530.34 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 772,655.50 zł

d) Przychody finansowe 13,603.64 zł

e) Pozostałe przychody 39,356.44 zł

0.00 zł

0.00 zł

98,640.00 zł

1,007,752.27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 816,186.83 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi.

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach.

60.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 76,001.35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,106,392.27 zł
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6,255.00 zł

21,181.89 zł

12,700.00 zł

7,681.94 zł

0.00 zł

768,368.00 zł

2.4. Z innych źródeł 45,899.33 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)

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

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 157,649.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 107,462.04 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: 1,656,542.06 zł 46,119.28 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

1,265,529.23 zł 46,119.28 zł

0.00 zł 0.00 zł

63,230.74 zł

131,733.12 zł

196,046.37 zł

2.60 zł 0.00 zł

1 Działania propagatorskie (promocja, reklama i fundraising) 61,342.76 zł

2 Wyposarzenie Sali Gimnastycznej 17,762.02 zł

3 Punkt konsultacyjny (diagnozy i rehabilitacja) 13,882.50 zł

4 Wkład własny do programów 13,435.46 zł

1 Pomoc indywidualna (subkonto podopiecznych) 1,039.30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

61,342.76 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -28,998.89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 150,550.77 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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)

18.0 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)

18.0 etatów

41.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 399,450.26 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

150,550.77 zł

18,868.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

121.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

5.00 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

5.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 858,072.08 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

682,402.08 zł

671,702.08 zł

- nagrody

- premie

10,700.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 175,670.00 zł

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

663,142.08 zł

7.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

3.00 osób

5.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

2.00 osób
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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 663,142.08 zł

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

19,310.00 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)

0.00 zł

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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

3,791.22 zł

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

0.00 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

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

6,860.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 (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)

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)

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

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób upośledzonych 
umysłowo.

Gmina Olsztyn
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej w Olsztynie

975,303.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

2

2 Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON 1

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

1 Wielopłaszczyznowa 
rehabilitacja dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej.

PFRON 117,284.24 zł

2 Kompleksowe Wsparcie 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej

Prowadzenie punktu 
konsultacyjno-diagnostycznego.

PRFON 30,000.00 zł
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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

wiceprzewodnicząca Małgorzata 
Michałowska 17-06-2014 Data wypełnienia sprawozdania
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