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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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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 2018-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina SZCZYTNO

Powiat SZCZYCIEŃSKI

Ulica PASYMSKA Nr domu 21 A Nr lokalu 

Miejscowość SZCZYTNO Kod pocztowy 12-100 Poczta SZCZYTNO Nr telefonu 89-623-12-26

Nr faksu 89-623-12-26 E-mail 
stowarzyszenie@promyk.org.
pl

Strona www www.promyk.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51954982700000 6. Numer KRS 0000160511

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

DUŃCZYK MIROSŁAWA 
MARIA

PREZES TAK

MARZENA GRĄDZIK WICEPREZES TAK

BALEWSKA JURAS 
KATARZYNA

SEKRETARZ TAK

MIROTA EWA SKARBNIK TAK

NIEWIŃSKI ARKADIUSZ CZŁONEK 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

WASILEWSKA TERESA PRZEWODNICZĄCA TAK

KUCHARSKA EWA TERESA CZŁONEK TAK

ŚWIDER ANDRZEJ CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB 
POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH "PROMYK"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

-DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOWANIA PRAW DZIECKA ORAZ WSPIERANIE 
JEGO ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO I EMOCJONALNEGO.                          
                                                                    -WSPARCIE OSÓB 
POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH.
- DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 1 ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA W SKUTEK 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, UBÓSTWA, BEZROBOCIA, WYZNANIA, RASY, PŁCI 
I WIEKU.
-WSPOMAGANIE REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNEGO IM. JANA PAWŁA II I NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
SPECJALNEGO "KRAINA PROMYKA" W SZCZYTNIE W ZAKRESIE 
REHABILITACJI, REWALIDACJI 1 EDUKACJI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO 
WYŻEJ WYMIENIONYCH PLACÓWEK.
-PROMOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ 
INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.
-STARANIA 0 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ 
POWYŻSZYCH CELÓW.
-ZAPOBIEGANIE PRZYCZYNOM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WYKLUCZENIA 
SPOŁECZNEGO.
-PRZYBLIŻENIE I PROMOWANIE WARTOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I NARODOWEGO WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z 
INNYCH PRZYCZYN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.               
                                                                                                                                        
    -DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1 INFORMACYJNEJ 
DOTYCZĄCEJ CELÓW STATUTOWYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

- WSZECHSTRONNA POMOC, W TYM POMOC SPOŁECZNA DZIECIOM I 
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ OSOBOM POKRZYWDZONYM W 
WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI TJ: 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POBYTU I ZABIEGÓW W ZAKŁADZIE 
REHABILITACJI, KOSZTÓW DOWOZU, ZAKUPU LEKÓW I SPRZĘTU 
SŁUŻĄCEGO REHABILITACJI,-WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W CELU WSPARCIA 
EDUKACJI, REHABILITACJI I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I 
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.-WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZINAMI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 
ŚWIADOMOŚCI KORZYSTANIA Z PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
INFORMOWANIE I UDZIELANIE POMOCY W POZYSKIWANIU SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, NIEZBĘDNYCH DLA 
POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI LUB 
POKRZYWDZONYMI W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH.-PROWADZENIE 
DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ:PROMOWANIE I 
DOFINANSOWYWANIE ŻYCIA KULTURALNEGO, PRZYBLIŻANIE I 
PROMOWANIE DÓBR KULTUROWYCH I NARODOWYCH POPRZEZ 
ZAPEWNIENIE UDZIAŁU W WYCIECZKACH, SPOTKANIACH, IMPREZACH NA 
RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. -
FINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO 
ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO PRACY. -ORGANIZOWANIE 
SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA OSÓB BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANYCH 
W PROCES REHABILITACJI I EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ INNYCH OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. -ORGANIZOWANIE IMPREZ 
KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH O CHARAKTERZE 
INTEGRACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
ORAZ INNYCH OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. -
INICJOWANIE 1 PROWADZENIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY 
RODZINOM DZIECI 1 MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ OSOBOM 
ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ ORGANIZOWANIE 
GRUP WSPARCIA, DORADZTWA, INFORMACJI, POŚREDNICTWA,TERAPII I 
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PSYCHOEDUKACJI. -PROWADZENIE INNOWACYJNYCH FORM 
DZIAŁALNOŚCI SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA.
-PROWADZENIE ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA. -
PROWADZENIE WIELOSPECJALISTYCZNEJ POMOCY W ZAKRESIE 
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH REHABILITACJI, WYCHOWANIA, 
PIELĘGNACJI I EDUKACJI. -PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTÓW I 
PRZEDMIOTÓW NIEZBĘDNYCH DO REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POSZKODOWANYCH W WYPADKACH 
KOMUNIKACYJNYCH. -PROWADZENIE USŁUG REHABILITACYJNYCH W 
DOMU CHOREGO.-ORGANIZOWANIE GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH 
ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA: NABYWANIE, 
ROZWIJANIE I PODTRZYMYWANIE UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO 
SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI 
OBEJMUJĄCYCH NAUKĘ CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO, ZWIĘKSZANIE 
MOBILNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO, USPRAWNIANIE 
OSÓB ZE ZNACZNYM UPOŚLEDZENIEM RUCHU I MOWY, PROWADZENIE 
WIELOSPECJALISTYCZNEJ POMOCY W ZAKRESIE WSPOMAGANIA 
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ICH 
REHABILITACJI, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACJI. -ORGANIZOWANIE 
GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 
EDUKACYJNYCH DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM. -POZYSKIWANIE DO WSPÓŁPRACY : PIELĘGNIARKI, 
LEKARZY, REHABILITANTÓW, PSYCHOLOGÓW, OLIGOFRENOPEDAGOGÓW 
ITP., WOLONTARIUSZY ORAZ ORGANIZOWANIE DLA NICH SZKOLEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH, SPONSORÓW SPOŚRÓD INSTYTUCJI 
GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ OSÓB PRYWATNYCH.-
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, -PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5499

1

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

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w 
Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w 2017 r w ramach swojej działalności  prowadziło 
następujące placówki :
1.Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych w Szczytnie w skład którego wchodzą : Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne "Kraina Promyka", Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Stowarzyszenia 
Promyk w Szczytnie oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia Promyk w Szczytnie.             
                                                                                                                                                                 2. Centrum 
Rehabilitacyjno-Edukacyjne im. Jana Pawła II w ramach którego prowadzony jest:                                          
                                                                                                                                                                                             
                                                                           -OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ, 
-Dział FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ DLA PACJENTÓW Z POWIATU SZCZECIŃSKIEGO,
-DZIAŁ FIZJOTERAPII w Świętajnie. 
W ramach środków własnych Stowarzyszenie Promyk :dofinansowało do zakupu pionizatora kwotę 
50zł,dofinansowało do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Centrum kwotę 19. 000zł, zakupiło 
huśtawkę integracyjną w kwocie 12 896,76 zł oraz realizowało projekty na rzecz osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.
Stowarzyszenie Promyk w roku sprawozdawczym zrealizowało następujące programy:
1. Droga do samodzielności, źródło dofinansowania PFRON. Program miał na celu stworzenie dzieciom 
z niepełnosprawnością możliwości nabywania i rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjno-
społecznych  i samoobsługowych przyczyniających się do poprawy funkcjonowania na gruncie 
społecznym.
2. Seniorska Grupa Dramy –Dzieciom, źródło dofinansowania Gmina Miejska Szczytno. Program miał na 
celu integrację międzypokoleniowa, uzupełnienie oferty kulturowej skierowanej do różnych grup 
społecznych na terenie miasta, ułatwienie dostępu do kultury dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz wykorzystanie potencjału twórczego osób starszych na rzecz innych grup społecznych.
3. Akademia Kreatywnego Seniora, źródło dofinansowania Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Projekt był 
skierowany do seniorów z powiatu Szczycieńskiego.
W ramach promocji oraz integracji z lokalnym społeczeństwem Stowarzyszenie Promyk  zorganizowało 
10 czerwca 2017 r. I BIEG CHARYTATYWNY, z którego dochód został przekazany na potrzeby 
podopiecznych. Bieg miał na celu ochronę i promocję zdrowego trybu życia oraz upowszechnienia 
kultury fizycznej i sportu jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie: 
Niepublicznego Zespołu 
Placówek Specjalnych w 
skład którego wchodziło: 
Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne "Kraina 
Promyka", do którego 
uczęszczało  średnio 19 
dzieci z niep. intelektualną 
w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i 
znacznym oraz dzieci z 
niep. sprzężoną. 
Przedszkole zatrudniało 
nauczycieli: 
oligofrenopedagogów, 
neurologopedę oraz 
psychologa klinicznego. 
Podopieczni korzystali ze 
specjalistycznego 
wsparcia 
rehabilitacyjnego. 
Program był dostosowany 
do indywidualnych 
potrzeb psychoruchowych 
podopiecznych, tak aby 
optymalnie wspierać i 
ukierunkować ich rozwój. 
Dla każdego dziecka 
opracowano indywidualny 
program terapeutyczny w 
oparciu o zalecenia 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz 
własne obserwacje 
poczynione w okresie 
adaptacyjnym. Rozwój 
funkcjonalny dzieci 
wspierany był stymulacją 
polisensoryczną, 
naśladownictwem
ruchowym i werbalnym, 
praktycznym działaniem i 
zabawami doskonalącymi 
umiejętności
manipulacyjne oraz 
ruchowe. Niepubliczna 
Podstawowa Szkoła 
Specjalna
Stowarzyszenia Promyk w 
Szczytnie do której 
uczęszczało 33 uczniów, w 
tym 9 uczniów z niep. 
intelektualną, 
umiarkowaną, znaczną 
oraz ze sprzężeniem oraz 
21 uczniów z niep. 
intelektualną w stopniu 
głębokim, 3 uczniów w 
oddziale gimnazjalnym. 
Szkoła zatrudnia 
nauczycieli: 
oligofrenopedagogów, 
neurologopedę i psych

85.20.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
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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

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

We współpracy z PFRON 
realizowany był program 
pod nazwą Centrum ABC-
krok drugi mający na celu 
rozwijanie komunikacji 
alternatywnej i 
samoobsługi. Cel ten był 
realizowany poprzez 
rozwój tzw. komunikacji 
alternatywnej, która 
umożliwiała kontakt z 
otoczeniem osobom nie 
posiadającym 
umiejętności mowy, bądź 
posiadającym ja w stopniu 
uniemożliwiającym 
satysfakcjonujący kontakt 
z otoczeniem. W ramach 
pracy Centrum 
wychowankom 
zapewniono zajęcia 
muzykoterapeutyczne, 
reahabilitację i 
rewalidację. Zadanie było 
skierowane do 30 
podopiecznych Centrum i 
Przedszkola 
Specjalnego"Kraina 
Promyka". Podopieczni 
obu placówek to osoby 
niepełnosprawne w wieku 
2 do 25 lat.

86.90.A
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W Niepublicznym 
Zespole Placówek 
Specjalnych w Szczytnie 
funkcjonowało 
Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne 
"Kraina Promyka", do 
którego uczęszczało w 
roku średnio 19 dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym 
i znacznym oraz dzieci z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną. Przedszkole 
zatrudniało nauczycieli: 
oligofrenopedagogów, 
neurologopedę oraz 
psychologa klinicznego. 
Podopieczni korzystali 
ze specjalistycznego 
wsparcia 
rehabilitacyjnego. 
Program był 
dostosowany do 
indywidualnych potrzeb 
psychoruchowych 
podopiecznych, tak aby 
optymalnie wspierać i 
ukierunkować ich 
rozwój. Dla każdego 
dziecka opracowano  
indywidualny program 
terapeutyczny w 
oparciu o zalecenia 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz 
własne obserwacje 
poczynione w okresie 
adaptacyjnym. Rozwój 
funkcjonalny dzieci 
wspierany był 
stymulacją 
polisensoryczną, 
naśladownictwem 
ruchowym i 
werbalnym, 
praktycznym 
działaniem i zabawami 
doskonalającymi 
umiejętności 
manipulacyjne oraz 
ruchowe.

85.10.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2017 r. w Centrum 
Rehabilitacyjno-
Edukacyjnym 
funkcjonował OŚRODEK 
REHABILITACJI 
DZIENNEJ, który 

86.90.Z
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obejmował opieką 
dzieci i młodzież 
niepełnosprawną w 
stopniu 
umiarkowanym, 
znacznym i głębokim. 
Ośrodek Terapii 
Dziennej jest miejscem 
z wieloletnią tradycją w 
zakresie 
wielospecjalistycznej 
diagnostyki i 
rehabilitacji dzieci i 
młodzieży 
niepełnoprawnej. 
Zatrudniona w Ośrodku 
kadra to specjaliści 
posiadający 
doświadczenie w pracy 
terapeutycznej osób 
niepełnosprawnych. 
Zatrudniono 
rehabilitantów, 
psychologów, 
neurologopedów, 
terapeutów 
zajęciowych, 
oligofrenopedagogów 
oraz opiekunów osób 
niepełnosprawnych. 
Wykonano  pełen 
zakres działań z zakresu 
fizjoterapii z 
wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu. 
Prowadzono terapię 
psychologiczną, 
logopedyczną, 
zajęciową, SI, 
wykorzystując cały 
wachlarz sprawdzonych 
i nowoczesnych metod, 
min. Metoda W. 
Sherborne „ Ruchu 
Rozwijającego", Terapię 
Bazalną, Metodę 
BonDepart- Dobrego 
Startu, Metodę 
Marianne Frostig, 
Metodę Pedagogiki 
Zabawy, Metodę Dramy 
Stosowanej, Treningi 
społeczne,motywacyjne
, zastępowania agresji, 
oraz wiele innych. 
Każde działanie 
terapeutyczno– 
rehabilitacyjne 
dostosowane było do 
indywidualnych 
potrzeb. Głównym 
postawionym celem 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-06-25 8



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) 4 287 915,75 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 312 188,72 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 872 810,82 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 102 916,21 zł

0,00 zł

31 589,31 zł

2 587 639,35 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

było poczucie szczęścia  
podopiecznych, dlatego 
ważnym elementem był 
rozwój społeczny i 
komunikacyjny.

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19 039,01 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 140 769,36 zł
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1 521 540,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 026,40 zł

1 694,00 zł

7 786,40 zł

6 000,00 zł

9 209,65 zł

0,00 zł

1 336,35 zł

2.4. Z innych źródeł 102 080,98 zł

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)

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 17 270,08 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19 039,01 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: 4 218 136,04 zł 36 308,09 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

2 269 529,94 zł 17 308,09 zł

1 862 868,29 zł 19 000,00 zł

0,00 zł

297,29 zł

60 014,70 zł

25 425,82 zł 0,00 zł

1 prowadzenie Zespołu Placówek 13 372,76 zł

2 prowadzenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego 21 600,00 zł

3 dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka 50,00 zł

4 dofinansowanie wkładu własnego do projektów 1 285,33 zł
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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 42 658,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 942,53 zł

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

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.)

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)

70,0 osób

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

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

3 617,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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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)

61,8 etatów

32,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 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)

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 912 430,25 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 782 854,66 zł

1 966 909,01 zł

- nagrody

- premie

87 592,90 zł

137 382,00 zł

- inne świadczenia 590 970,75 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 129 575,59 zł

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

2 912 430,25 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 158 522,59 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 753 907,66 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

33 038,76 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

242 702,52 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

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

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

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

15 528,50 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)

najwyższe wynagrodzenie wykazane w poz. 9 i 11 dotyczy 
tej samej osoby. Zostało wypłacone w m-cu X i zawiera 
wynagrodzenie z umowy o pracę  5265 z  działalności 
odpłatnej, 5263,5 z działalności nieodpłatnej + nagroda 
5000 z działalności nieodpłatnej. żadne przeciętne 
wynagrodzenie nie przekroczyło limitu kwoty 12831,09 zł.

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)

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)

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

1 Seniorska Grupa Dramy-
Dzieciom

Integracja międzypokoleniowa, 
uzupełnienie oferty kulturowej 
skierowanej do różnych grup 
społecznych na terenie miasta, 
ułatwienie dostępu do kultury 
dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym oraz wykorzystanie 
potencjału twórczego osób 
starszych na rzecz innych grup 
społecznych

Gmina Miejska Szczytno 3 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

15 528,50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, z siedzibą w Szczytnie, Ul. M.C.Skłodowskiej 8 3

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

1 Akademia Kreatywnego 
Seniora

rozwinięcie aktywności własnej, 
rozbudzenie chęci zdobywania 
wiedzy bazującej na potencjale i 
doświadczeniu życiowym, 
poszerzenie umiejętności 
planowania i organizacji 
wolnego czasu zgodnie z 
zainteresowaniami i potrzebami 
uczestników programu oraz 
zdobycie niezbędnej wiedzy z 
zakresu bezpiecznego i 
aktywnego funkcjonowania w 
społeczeństwie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 22 592,00 zł

2 Droga do Samodzielności Stworzenie dzieciom z 
niepełnosprawnością 
możliwości nabywania i 
rozwijania kluczowych 
umiejętności komunikacyjno-
społecznych i 
samoobsługowych 
przyczyniających się do 
poprawy funkcjonowania na 
gruncie społecznym

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

11 000,00 zł

3 Centrum ABC - krok drugi zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

59 350,53 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

Mirosława Duńczyk-Prezes 
Stowarzyszenia Promyk Data wypełnienia sprawozdania
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