
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina BARTOSZYCE

Powiat BARTOSZYCKI

Ulica BEMA Nr domu 51A Nr lokalu 

Miejscowość BARTOSZYCE Kod pocztowy 11-200 Poczta BARTOSZYCE Nr telefonu 89 764 04 77

Nr faksu 89 764 04 77 E-mail sionbartoszyce@wp.pl Strona www www.sionbartoszyce.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51065166500000 6. Numer KRS 0000051822

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

LUCYNA JĘDRYCZKA PRZEWODNICZĄCA TAK

MARLENA KULIS ZA-CA 
PRZEWODNICZĄCEJ

TAK

ALA KABELSKA ZA-CA 
PRZEWODNICZĄCEJ

TAK

MARTA GNES SKARBNIK TAK

ANDRZEJ GRYSKA SEKRETARZ 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

ZENOBIA BODNAR PRZEWODNICZĄCA TAK

SŁAWOMIR CZEPUKOJĆ CZŁONEK TAK

ARKADIUSZ MONKIEWICZ CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem  Stowarzyszenia  jest:

1. Tworzenie  warunków  rehabilitacji  i  rewalidacji  osób  
niepełnosprawnych.
2. Wychowywanie integracyjne osób sprawnych z dziećmi 
niepełnosprawnymi.
3. Samopomocowa działalność informacyjna na temat możliwości leczenia 
i  usprawniania  osób  niepełnosprawnych .
4. Gromadzenie  środków  na  zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego.
5. Patronat  nad  Integracyjnym  Przedszkolem  Publicznym  w  
Bartoszycach.
6. Wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji życiowych.
7. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu 
zawodu i znalezieniu pracy.
8. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek 
specjalistycznych prowadzących działalność: rehabilitacyjną, medyczną, 
terapeutyczną, edukacyjną bądź aktywizujących zawodowo osoby 
niepełnosprawne.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele  poprzez :

1. Ideowo – wychowawczą  działalność  członków  Stowarzyszenia.
2. Działalność  informacyjno – promocyjną.
3. Organizowanie zebrań, spotkań rodziców i osób zainteresowanych 
problemami  dzieci  niepełnosprawnych.
4. Współdziałanie ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, psychologami       
    i  lekarzami oraz  działaczami  społecznymi.
5. Rozwijanie działalności informacyjnej, a w miarę możliwości również 
wydawniczej.
6. Podejmowanie działań tworzących system wspierania osób 
udzielających pomocy  niepełnosprawnym.
7. Współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami i  
instytucjami  zajmującymi  się  problematyką  osób  niepełnosprawnych.
8. Współpracę  z  organizacjami  charytatywnymi  i   fundacjami.
9. Tworzenie i prowadzenie placówek specjalistycznych z zakresu 
działalności: rehabilitacyjnej, medycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, 
aktywizacji zawodowej bądź zatrudniających osoby niepełnosprawne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.W ramach 13 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
14, poz. 92, z późn. zm.) realizowano projekt pn: „Centrum Wsparcia Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Bartoszyckim”, w ramach którego oferowano:
• zajęcia rehabilitacyjne
• zajęcia logopedyczne
• poradnictwo psychologiczne
• zajęcia integracji sensorycznej
• masaż
2.W ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
14, poz. 92, z późn. zm.) od 01.04.2015r., realizowany był projekt pn: „Różne formy rehabilitacji – 
szansą pokonania barier”, w ramach którego oferowano:
• zajęcia rehabilitacyjne,
• zajęcia logopedyczne, 
• hipoterapię, 
• hydroterapię,
• zajęcia integracji sensorycznej,
• zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych,
• indywidualne zajęcia terapeutyczne dla osób z autyzmem,
• grupową terapię zajęciową.
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3.Realizowano zadania publiczne dofinansowane z Samorządu Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego:
- „Bliżej do samodzielności”. Oferowane wsparcie:
• wsparcie psychologiczne,
• warsztaty florystyczne,
• warsztaty witrażu Tiffaniego,
- „Warsztaty szkoleniowe dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi”. Oferowane 
wsparcie:
• szkolenie „Seksualność osób niepełnosprawnych”,
• szkolenie „Komunikacja i motywacja w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z 
niepełnosprawnością intelektualną”.
4.W ramach zadania z zakresu Ochrony i promocji zdrowia – Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji 
zdrowotnej społeczności powiatu Bartoszyckiego, dofinansowanego ze środków Starostwa 
Powiatowego w Bartoszycach, zrealizowano projekt pod nazwą „Na sportowo jest zdrowo!”.
W ramach projektu zorganizowano olimpiadę wiedzy o zdrowiu, konkurs plastyczny oraz 
przeprowadzone zostały zajęcia fitness. 
5.Realizowano zadanie publiczne „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć które: mają na celu 
nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z 
niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”, pod 
nazwą „Ku samodzielności – zajęcia grupowe i indywidualne dla osób z niepełnosprawnością”, 
dofinansowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach ze środków PFRON.  
Oferowane wsparcie:
• zajęcia rehabilitacyjne,
• warsztaty artystyczne malowania na jedwabiu,
6.W ramach dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, zrealizowano 
zadanie: „VI Dzień Latawca” 
7. Realizacja zadań publicznych dofinansowanych przez Urząd Miasta Bartoszyce:
- w ramach działania z zakresu Ochrony i promocji zdrowia, realizowano zadanie pod nazwą „Droga do 
sprawności”. Oferowane wsparcie: 
• zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami autystycznymi,
• zajęcia rehabilitacyjne,
• terapia psychologiczna,
• zajęcia integracji sensorycznej,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia hydroterapii,
• zajęcia hipoterapii,
- w ramach zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych przez 
stowarzyszenia, projekt pod nazwą: 
„Świetlica socjoterapeutyczna – „Lubię siebie”. Oferowane wsparcie: 
• zajęcia socjoterapeutyczne, 
• poradnictwo psychologiczne,
• zajęcia komputerowe,
• warsztaty teatroterapii,
- w ramach zadania: Organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób nieletnich z rodzin, 
w których występuje problem alkoholowy, oraz stosowanie przemocy domowej, projekt pod nazwą: 
„Uwierz w siebie – zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne”. Oferowane wsparcie:
• poradnictwo psychologiczne,
- w ramach zadania: Ochrony i promocji zdrowia – Aktywizacja zawodowa osób niepełnoprawnych, 
realizowano projekt pod nazwą  „Krok po kroku do pracy”. 
Oferowane wsparcie:
• Warsztaty  z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych,
• Wsparcie terapeuty zajęciowego,
• Warsztaty z zakresu profesjonalnego prania wykładzin i dywanów,
• Warsztaty pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych,
• Warsztaty wypieku ciast.
8. W 2016 roku, przy Stowarzyszeniu nadal funkcjonowała Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, 
przy ul. Bema 51A w Bartoszycach. 
9. 1 grudnia 2016 roku minął kolejny, 11 rok działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bema 
51A w Bartoszycach. 
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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)

300

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

Do warsztatów uczęszcza 30 osób. Zadania WTZ realizowane są 
w oparciu o 6 pracowni: artystyczna, krawiecka, komputerowa, gospodarstwa domowego, zaradności 
osobistej oraz treningu ekonomicznego i pracowni modelarskiej. Dodatkowo funkcjonuje również sala 
rehabilitacyjna. W grudniu, podpisana została umowa z Starostwem Powiatowym w Bartoszycach, na 
dalsze 10 lat działalności WTZ.
10. 22 grudnia 2016 roku, minął drugi rok działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach. 
Zakład zapewnia 25 miejsc pracy przystosowanych do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości 
osób niepełnosprawnych. Celem ZAZ-u jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli 
dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W 
Zakładzie Aktywności Zawodowej działa: mała gastronomia, rękodzieło artystyczne i mała poligrafia, 
pralnia, pielęgnacja terenów zielonych i usług porządkowych. 
11. W grudniu 2016r. podpisano umowę  z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację 
projektu „Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach” w ramach konkursu nr 
RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/16, z zakresu Osi priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług 
publicznych”, Działania 9.2 -„ Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Data rozpoczęcia robót budowlanych: luty 
2017 r. Koszt rozbudowy:267 535,01 zł.
12. Stowarzyszenie było organizatorem ”Zabawy choinkowej dla osób niepełnosprawnych”, która  jak 
co roku zorganizowana została w styczniu 2016r., w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bartoszycach. Uczestniczyło w niej około 70 osób.
13. Przewodnicząca Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Uczestniczyła również w spotkaniach Komitetu Sterującego w ramach projektu „Wdrażanie konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna sprawa”, realizowanego przez PFON w Warszawie.
14. Członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu, w 2016r., aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynie.
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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. 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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
- prowadzenie 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej,
- prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego,
prowadzenie Zakładu 
Aktywności 
Zawodowej,
- prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych oraz 
logopedycznych dla 
osób 
niepełnosprawnych,
- prowadzenie 
indywidualnych zajęć 
dla osób z autyzmem i 
zespołem Aspergera,
- aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych 
(szkolenia, staże, 
doradztwo zawodowe),
- pomoc w uzyskaniu 
zawodu i znalezieniu 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych,
- organizowanie zajęć 
sportowych, 
rekreacyjnych i 
turystycznych dla osób 
niepełnosprawnych.

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 5
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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) 2,114,954.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,114,947.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 7.68 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

93,167.64 zł

1,706,824.11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 84,672.18 zł

1,929.00 zł

32,743.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

50,000.00 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15,494.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,799,991.75 zł
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2.4. Z innych źródeł 214,796.15 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 124,162.49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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 12,910.24 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15,494.60 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: 1,991,057.55 zł 28,404.84 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

1,990,784.51 zł 28,404.84 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

170.43 zł

102.61 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych 28,404.84 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

5,788.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

21.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

51.0 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)

40.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,267,121.67 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,068,586.65 zł

1,029,726.63 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

17,160.00 zł

- inne świadczenia 21,700.02 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 198,535.02 zł

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

1,267,121.67 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,267,121.67 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

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

13.00 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

5.00 osób

8.00 osób
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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)

2,782.84 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)

1,576.02 zł

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

4,114.00 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

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)

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

5,785.20 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej jest 
wyodrębnioną organizacyjnie i 
finansowo placówką, 
stwarzającą osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym 
do podjęcia pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

479,880.00 zł

2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej jest 
wyodrębnioną organizacyjnie i 
finansowo placówką, 
stwarzającą osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym 
do podjęcia pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia.

Starostwo Powiatowe w 
Bartoszycach

53,320.00 zł

3 Zakład Aktywności 
Zawodowej

Celem Zakładu Aktywności 
Zawodowej jest aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub o 
stopniu umiarkowanym, jeśli 
dodatkowo stwierdzono u tych 
osób autyzm, upośledzenie 
umysłowe lub chorobę 
psychiczną.
Cel ten realizujemy poprzez 
rehabilitację leczniczą, 
społeczną i zawodową.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego w 
Olsztynie

540,281.00 zł

4 "Bliżej do samodzielności" Edukacja i promocja zdrowia 
psychicznego

Samorząd Województwa Warmińsko 
- Mazurskiego w Olsztynie

20,000.00 zł

5 „Warsztaty szkoleniowe dla 
otoczenia współpracującego 
z osobami 
niepełnosprawnymi”

Organizowanie szkoleń dla osób 
z otoczenia osób 
niepełnosprawnych: członków 
rodzin, opiekunów i terapeutów 
osób niepełnosprawnych.

Samorząd Województwa Warmińsko 
- Mazurskiego w Olsztynie

9,200.00 zł

6 „Na sportowo jest zdrowo!” Ochrona i promocja zdrowia – 
Wspieranie inicjatyw w zakresie 
edukacji zdrowotnej 
społeczności powiatu 
Bartoszyckiego

Starostwo Powiatowe w 
Bartoszycach

2,600.00 zł
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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)

7 "Ku samodzielności – zajęcia 
grupowe i indywidualne dla 
osób z 
niepełnosprawnością”

Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć które: 
mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych; 
usprawniają i wspierają 
funkcjonowanie osób z 
autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych 
środowiskach.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

7,400.00 zł

8 "VI Dzień Latawca" Dofinansowania ze środków 
PFRON sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób 
niepełnosprawnych. Integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

2,040.00 zł

9 „Droga do sprawności” Ochrona i promocja zdrowia. Urząd Miasta Bartoszyce 11,000.00 zł

10 „Świetlica 
socjoterapeutyczna – „Lubię 
siebie”

Dofinansowanie bieżącej 
działalności świetlic opiekuńczo 
– wychowawczych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci 
z rodzin z problemem 
alkoholowym prowadzonych 
przez stowarzyszenia.

Urząd Miasta Bartoszyce 17,850.00 zł

11 „Uwierz w siebie – zajęcia 
terapeutyczno - 
rehabilitacyjne”

Organizowanie zajęć 
terapeutycznych dla osób 
nieletnich z rodzin, w których 
występuje problem alkoholowy, 
oraz stosowanie przemocy 
domowej.

Urząd Miasta Bartoszyce 1,075.00 zł

12 „Krok po kroku do pracy”. Ochrony i promocji zdrowia – 
Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnoprawnych

Urząd Miasta Bartoszyce 10,000.00 zł

13 "Aktywna profilaktyka 
zdrowotna"

Edukacja i promocja zdrowia 
publicznego - propagowanie 
zdrowego stylu życia, 
profilaktyka wad postawy i 
nadwagi.

Samorząd Województwa Warmińsko 
- Mazurskiego

2,500.00 zł

14 "Zakup samochodu 
przystosowanego do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych w 
Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Bartoszycach"

Wyrównywanie różnic między 
regionami - Likwidacja barier 
transportowych.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

78,000.00 zł

15 "Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego"

Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

2,800.00 zł

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

1 "Różne formy rehabilitacji - 
szansą pokonania barier"

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

243,033.00 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

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)

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

Zarząd:
Lucyna Jędryczka,Marlena 

Kulis,Ala Kabelska, Marta Gnes, 
Andrzej Gryska

2017-06-07

Data wypełnienia sprawozdania

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 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 1

2 Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach 1

4 Zakład Ubezbieczeń Społecznych w Olsztynie 1

5 Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie 1

6 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1

2 "Centrum Wsparcia 
Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych w 
Powiecie Bartoszyckim"

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

141,959.80 zł

2017-06-07

Druk: MPiPS 13


