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• 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 2021-06-18

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

2001-10-17

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 Zastępca 
Przewodniczącej

TAK

Ala Kabelska Zastępca 
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

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach w 2020 roku realizowało następujące działania:
1.W ramach konkursu 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność” 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.) w okresie od 01.04.2019r. – 31.03.2022r. realizowany jest projekt., pn: „Centrum Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, Szansa – Rozwój - Niezależność”, w ramach którego oferowane są: 
• zajęcia rehabilitacyjne,
• rehabilitacja domowa,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia neurologopedyczne,
• poradnictwo psychologiczne,
• zajęcia integracji sensorycznej,
• masaż,
• hydroterapia,
• indywidualne zajęcia terapeutyczne dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
• grupową terapię zajęciową.
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudnia: 6 osób na podstawie umowy o pracę, 10 osób na podstawie umowy zlecenie 
oraz dwóch wykonawców zewnętrznych. 
2.W ramach konkursu 1/2019 – kierunek pomocy: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy 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.) w okresie od 01.01.2020r. – 31.03.2023r. realizowany jest projekt., pn: „Droga ku zatrudnieniu”, w 
ramach którego oferowane są: 
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
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• warsztaty z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych (doradca zawodowy), 
• warsztaty z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych (psycholog),
• wsparcie trenerów pracy, 
• kursy zawodowe (pracownik sprzątający, pomocnik kucharza, kurs komputerowy, 
• staż dla 6 beneficjentów. 5 osób podjęło zatrudnienie.
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudnia: 2 osoby na podstawie umowy o pracę, 3 osoby na podstawie umowy zlecenie 
oraz 1 wykonawcę zewnętrznego. 
3. Realizowano zadanie publiczne dofinansowane z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego: „Zgadnij kim jesteś?”.
Projekt realizowano od 01.10.2020r. do 31.10.2020r. W ramach projektu zorganizowano sesje fotograficzne uczestników 
projektu. Przed sesją fotograficzną uczestnicy projektu – Bohaterowie  zostali  poddani charakteryzacji. Ich wygląd musiał 
pasować do wymarzonego przez nich zawodu, który w przyszłości lub w marzeniach chcieliby wykonywać. Zawód w jakim 
wystąpili uczestnicy na sesjach fotograficznych wybrali podczas sesji psychologiczno – coachingowych. Ze względu na sytuację 
związaną z pandemią koronawirusa, nie udało nam się przedstawić efektów projektu i sesji fotograficznych na uroczystej gali, 
jak było to planowane na początku realizacji projektu. W ramach podsumowania projektu powstał jedynie filmik 
przedstawiający efekty realizacji projektu.
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudniało: 1 osobę na podstawie umowy zlecenie oraz 1 wykonawcę zewnętrznego. 
4. W ramach dofinansowania przez Województwo Warmińsko – Mazurskie, Departament zdrowia,  zadań z zakresu „Ochrony i 
promocji zdrowia”, zrealizowano projekt pod nazwą: „Czas na zmiany”.
Projekt realizowano od 01.10.20r. do 31.12.2020r. W ramach projektu zorganizowano indywidualne spotkania z dietetykiem w 
celu ustalenia diety, stały kontakt i wsparcie dietetyka przez cały okres realizacji projektu.
5. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach pozyskało środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa 
osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla 
pracowników placówek działających przy Stowarzyszeniu, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. 
6.W ramach dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych poprzez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, zrealizowano zadanie: „X Dzień Latawca”.
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudniało: 1 osobę do prowadzenia imprezy.
7. Realizacja zadań publicznych dofinansowanych przez Urząd Miasta Bartoszyce, realizowano 
w okresie od 01.07.2020r. – 15.12.2020r::
- w ramach działania z zakresu Ochrony i promocji zdrowia, realizowano zadanie pod nazwą „Szansa – Sukces – Niezależność”. 
Oferowane wsparcie: 
• zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera,
• zajęcia rehabilitacyjne,
• terapia psychologiczna,
• zajęcia integracji sensorycznej,
• zajęcia logopedyczne,
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudniało: 5 osoby na podstawie umowy zlecenie oraz dwóch wykonawców 
zewnętrznych.
- w ramach zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych przez stowarzyszenia, realizowano projekt pod nazwą: 
„Klub przyjaciół dzieci i młodzieży”. Oferowane wsparcie: 
• zajęcia socjoterapeutyczne, 
• poradnictwo psychologiczne,
• warsztaty powertex,
• warsztaty teatroterapii.
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudniało: 4 osoby na podstawie umowy zlecenie oraz jednego wykonawcę 
zewnętrznego.
- w ramach zadania: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych, realizowano projekt pod nazwą  „Trening pracy”. 
Oferowane wsparcie:
• Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
• Warsztaty z zakresu obsługi maszyn pralniczych,
• Warsztaty z zakresu profesjonalnej obsługi biura,
W ramach projektu, Stowarzyszenie zatrudniało: 3 osoby na podstawie umowy zlecenie.
8. W 2020 roku, przy Stowarzyszeniu w ramach środków własnych Stowarzyszenia, funkcjonowała Wypożyczalnia Sprzętu  
Rehabilitacyjnego, przy ul. Bema 51A w Bartoszycach. 
W 2020r., z wypożyczalni skorzystało 86 osób z powiatu bartoszyckiego.
9. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bema 51A w Bartoszycach. 
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. 
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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)

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

250

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W ramach działalności WTZ, Stowarzyszenie zatrudnia: 10 osób na podstawie umowy o pracę, 
1 osobę na podstawie umowy zlecenia, oraz psychologa – wykonawcę zewnętrznego.
10. W ramach dofinansowania PFRON za pośrednictwem PCPR, Stowarzyszenie w 2020 roku, organizowało i prowadziło 
„Zajęcia Klubowe w WTZ”. Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób 
(o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone 
i które nie rozpoczęły terapii w WTZ. 
Celem Zajęć klubowych jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym 
i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy 
rehabilitacji. Są to zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa w pracowniach terapeutycznych WTZ.
W ramach programu Stowarzyszenie zatrudnia : 4 osoby na umowę zlecenie oraz wykonawcę zewnętrznego.
11.Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach. Zakład zapewnia 27 miejsc pracy przystosowanych do  
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.
W ramach działalności ZAZ, Stowarzyszenie zatrudnia: 11 osób na podstawie umowy o pracę 
oraz 27 osób niepełnosprawnych. 
12.Stowarzyszenie było organizatorem ”Zabawy choinkowej dla osób niepełnosprawnych”, która  jak co roku zorganizowana 
została w styczniu 2020r., w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Uczestniczyło w niej około 70 
osób.
13. W 2020 roku, Stowarzyszenie zatrudniało 55 osoby na umowę o pracę (w tym 27 osób niepełnosprawnych) oraz 11 osób na 
podstawie umowy zlecenie.

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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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) 2 814 903,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 814 903,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
- prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu 
Rehabilitacyjnego oraz pomocniczego,
- prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 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 sportowo-rekreacyjnych i 
turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

94,99.Z 15 391,39 zł
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14 418,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 621 882,13 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11 622,91 zł

2.4. Z innych źródeł 166 979,96 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 4 784,48 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 391,39 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

1 wymagany wkład własny- projekty w ramach zadań zleconych przez PFRON pod nazwą " Centrum 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

6 665,84 zł

2 wymagany wkład własny -projekt  zlecony przez PFRON "Droga ku zatrudnieniu 7 765,30 zł

3 wymagany wkład własny- projekt zlecony przez PCPR  "IX Dzień Latawca" 960,25 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

21 168,00 zł

0,00 zł

156 140,00 zł

2 444 574,13 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:

2 499,00 zł

9 123,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 17 331,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 797 572,24 zł 15 391,39 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

2 797 572,00 zł 15 391,39 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,24 zł

0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

55 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)

43,70 etatów

10 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

81 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)

0 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 805 420,42 zł

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

1 805 420,42 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)

3 635,21 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)  

2 314,64 zł

6 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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 549 303,44 zł

1 443 112,44 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

63 505,50 zł

- inne świadczenia 42 685,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 256 116,98 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 1 805 420,42 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

6 108,00 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)

Członkowie Zarządu z tytułu pełnionych funkcji nie 
pobierają wynagrodzenia. Wynagrodzenie wymienione w 
pkt. 4 i 8 otrzymują z tytułu zatrudnienia jako personel 
merytoryczny w ramach realizowanych projektów na 
stanowisku terapeuty.

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 Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ to wyodrębniona 
placówka organizacyjnie i 
finansowo, stwarzająca 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

614 880,00 zł

2 Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ WTZ to wyodrębniona 
placówka organizacyjnie i 
finansowo, stwarzająca 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

68 320,00 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

11 468,05 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Zakład Aktywności 
Zawodowej

Celem działalności ZAZ jest 
aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami 
posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub o 
stopniu umiarkowanym jeśli 
dodatkowo stwierdzono u tych 
osób autyzm, upośledzenie 
umysłowe lub chorobę 
psychiczną. Cel ten realizowany 
jest poprzez rehabilitację 
leczniczą, społeczną i 
zawodową.

Samorząd Województwa Warmińsko 
- Mazurskiego w Olsztynie

702 200,00 zł

4 "Zgadnij kim jesteś" Projekt realizowano od 
01.10.2020r. do 31.10.2020r. W 
ramach projektu 
zorganizowano sesje 
fotograficzne uczestników 
projektu. Przed sesją 
fotograficzną uczestnicy 
projektu – Bohaterowie  zostali  
poddani charakteryzacji. Ich 
wygląd musiał pasować do 
wymarzonego przez nich 
zawodu, który w przyszłości lub 
w marzeniach chcieliby 
wykonywać. Zawód w jakim 
wystąpili uczestnicy na sesjach 
fotograficznych wybrali podczas 
sesji psychologiczno – 
coachingowych.

Samorząd Województwa Warmińsko 
- Mazurskiego w Olsztynie

7 880,00 zł

5 "Czas na zmiany” Zadanie z zakresu Ochrony i 
promocji zdrowia. Projekt 
realizowano od 01.10.20r. do 
31.12.2020r. W ramach 
projektu zorganizowano 
indywidualne spotkania z 
dietetykiem w celu ustalenia 
diety, stały kontakt i wsparcie 
dietetyka przez cały okres 
realizacji projektu.

Województwo Warmińsko – 
Mazurskie, Departament zdrowia

8 300,00 zł

6 „X Dzień Latawca” Projekt realizowany w ramach 
dofinansowania ze środków 
PFRON sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób 
niepełnosprawnych.  Jest to 
impreza plenerowa integrująca 
pokolenia, propagująca 
twórczość techniczno-
plastyczną oraz rozwijająca 
zarówno wrażliwość estetyczną, 
jak i potencjał twórczy.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

1 440,00 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 „Szansa – Sukces – 
Niezależność”

Ochrona i promocja zdrowia. 
Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności oraz 
niezależności 
niepełnosprawnych 
mieszkańców naszego miasta 
poprzez zorganizowanie i 
przeprowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych i 
terapeutycznych, które będą 
dostępne blisko miejsca 
zamieszkania tych osób.

Urząd Miasta Bartoszyce 13 500,00 zł

8 "Klub przyjaciół dzieci i 
młodzieży"

Poprzez oddziaływania 
społeczne, wykorzystując 
potęgę grupy i wsparcia innych 
osób, celem zadania jest 
udzielanie dzieciom młodzieży i 
ich rodzinom pomocy 
psychologicznej oraz 
terapeutycznej.

Urząd Miasta Bartoszyce 28 820,00 zł

9 "Trening pracy" Ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych.

Urząd Miasta Bartoszyce 10 000,00 zł

10 "Zajęcia Klubowe w WTZ" Celem Zajęć klubowych jest 
wsparcie osób 
niepełnosprawnych w 
utrzymaniu samodzielności i 
niezależności w życiu 
społecznym i zawodowym 
poprzez prowadzenie przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(WTZ) zajęć klubowych jako 
zorganizowanej formy 
rehabilitacji. Są to zajęcia z 
psychologiem, rehabilitacja 
ruchowa, terapia zajęciowa w 
pracowniach terapeutycznych 
WTZ.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bartoszycach

32 400,00 zł

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

1 Centrum Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 
<Szansa-Rozwój-
Niezależność>"

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności i niezależności 
osób niepełnosprawnych z 
powiatu bartoszyckiego poprzez 
zorganizowanie i 
przeprowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych i 
terapeutycznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

445 563,36 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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

2 "Droga ku zatrudnieniu" Celem projektu jest wejście 
osób niepełnosprawnych na 
rynek pracy poprzez 
aktywizację zawodową osób z 
niepełnosprawnościami z 
terenu powiatu bartoszyckiego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

105 384,99 zł

3 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony był na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników placówek 
działających przy 
Stowarzyszeniu, 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

9 828,00 zł

4 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony był na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników placówek 
działających przy 
Stowarzyszeniu, 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania, w tym 
przypadku dla pracowników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

7 560,00 zł

5 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony był na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników placówek 
działających przy 
Stowarzyszeniu, 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

3 780,00 zł
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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

Zarząd: 
Lucyna Jędryczka

Marlena Kulis
Ala Kabelska
Marta Gnes

Andrzej Gryska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON 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 2

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach 1

3 Państwowa Inspekcja Pracy 2

2021-06-18
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