
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-06-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina JEZIORANY

Powiat OLSZTYŃSKI

Ulica Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość ŻARDENIKI Kod pocztowy 11-320 Poczta JEZIORANY Nr telefonu 89-534-10-43

Nr faksu 89-534-10-43 E-mail zarsosws@wp.pl Strona www www.sosw-zardeniki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-08-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51962054800000 6. Numer KRS 0000211133

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

Danuta Teresa Sibierska przewodnicząca Zarządu TAK

Ewa Bożena Beksa zastępca 
przewodniczącej 
Zarządu

TAK

Bogumiła Wróblewska skarbnik TAK

Jolanta Ewa Oświecińska sekretarz Zarządu TAK

Danuta Jadwiga Błaszczyk członek TAK

Ewelina Podębska 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)

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN - ŻARDENIKI

Druk: MPiPS 1



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agata Dąbkowska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Honorata Pucek członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Mazan członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Organizowanie koncertów muzycznych i przedstawień teatralnych.
W ramach upowszechniania wiedzy o teatrze  oraz wykorzystywania sztuki w procesie edukacyjno-
wychowawczym, Stowarzyszenie organizuje w SOSW w Żardenikach spektakle teatralne. Zapraszani są 
profesjonalni aktorzy z repertuarem dostosowanym do potrzeb naszych uczniów. Stowarzyszenie  
finansuje również  koncerty muzyczne prowadzone przez profesjonalnych muzyków, którzy przekazują 
wiedzę z zakresu historii muzyki, wiedzy o instrumentach, epokach muzycznych oraz wybitnych 
twórcach. 
Organizowanie i finansowanie Dnia Rodziny w SOSW w Żardenikach.
Dzień Rodziny to wyjątkowa uroczystość służąca integracji uczniów, rodziców i instytucji 
współpracujących z SOSW Żardenikach. W 2016 roku Stowarzyszenie sfinansowało zakup produktów 
potrzebnych do przygotowania pikniku.
Wspieranie twórczości plastycznej i technicznej osób niepełnosprawnych. 
Działalność plastyczna i techniczna jest jedną z najaktywniej realizowanych form terapii w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żardenikach. Uczniowie tworzą prace posługując się szeroką 
gamą technik. Wszystkie formy - od batiku, ceramiki, malarstwa, decupage, po formy przestrzenne 
(m.in. witraż oraz prace z wykorzystaniem drewna osikowego,) - wymagają właściwych im materiałów i 
narzędzi. W 2016 roku uczniowie SOSW w Żardenikach zaprezentowali swoje prace m.in.  na dwóch 
kiermaszach przedświątecznych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, dwóch kiermaszach 
przedświątecznych w Jezioranach.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                            
Kalendarze na rok 2016 z okazji 40 - lecia Ośrodka. Kalendarze na rok 2016 to efekt konkursu 
plastycznego zorganizowanego wśród uczniów SOSW w Żardenikach. Celem wydania kalendarzy było 
uświetnienie jubileuszu oraz promocja Ośrodka. Ich druk sfinansowało Stowarzyszenie.  
Wyjazdy na basen.  Priorytetem  naszego Stowarzyszenia jest wspieranie rehabilitacji uczniów SOSW w 
Żardenikach. Jedną z form takiej rehabilitacji są regularne wyjazdy wychowanków na basen „Na fali” w 
Dobrym Mieście. Stowarzyszenie pokrywa  zakup biletów.                        
 Realizacja projektów.
1. Stowarzyszenie, uzyskując środki z Powiatu Olsztyńskiego, zrealizowało projekt pod nazwą:  II 
Powiatowy Turniej Bocce, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych..
2. 16 listopada 2016roku  w naszym Ośrodku odbył się I Powiatowy Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych 
w Żardenikach "Magia Teatru - Legendy Warmii i Mazur” na który również pozyskano środki z Powiatu 
Olsztyńskiego. 
3. "Nasze piłki, nasza sala" to projekt, którego celem jest wyposażenie sali rehabilitacyjnej w sprzęt 
niezbędny do realizowania zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej. Dotację na ten projekt 
uzyskano od Fundacji PZU. Stowarzyszenie zapewniło wkład własny.
Organizowanie wycieczek. Stowarzyszenie sfinansowało w 2016 roku 2 wycieczki. 
Były  to wyjazdy do Olsztyna, nad jezioro Ukiel. W programie wycieczki były m.in. rejsy łodzią żaglową 
typu DZ po jeziorze  oraz korzystanie z  infrastruktury nad jeziorem Ukiel. 
Zakup książek z okazji zakończenie roku szkolnego.    Tradycją Ośrodka w Żardenikach związaną z 
zakończeniem roku szkolnego jest nagradzanie wszystkich uczniów książkami. Stowarzyszenie także w 
2016r. uświetniło tę uroczystość współfinansując zakup książek dla uczniów.  Ponadto sfinansowało 
zakup drobnych upominków dla uczniów kończących naukę w SOSW w Żardenikach.                              
Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK Grupa Santander. W roku 2016 pracownicy w/w Banku, 
Oddziału w Olsztynie kolejny raz   zaangażowali się w przygotowanie świątecznych niespodzianek dla 
naszych uczniów. Pierwszą super niespodzianką był wyjazd uczniów do hotelu „Azzun”. Tam czekały na 
nich już Śnieżynki z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Na początku uczniowie obejrzeli przedstawienie 
o Królu Jezior, zjedli pyszny obiad, a następnie wzięli udział w warsztatach dekorowania pierniczków. 
Kolejną niespodzianką było sfinansowanie świątecznych paczek dla wszystkich uczniów. Ponadto 
efektem współpracy Stowarzyszenia z Fundacją Banku Zachodniego WBK jest rozpoczęcie realizacji 
projektu, który sfinalizowany będzie w przyszłym roku. Jego celem jest zakup dywanu multimedialnego 
dla Ośrodka w Żardenikach.
 Organizowanie pomocy rzeczowej. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych członkowie 
Stowarzyszenia organizowali pomoc materialną i rzeczową. Udzielono wsparcia  wychowankom, którzy 
potrzebowali takiej formy pomocy. Jednemu z uczniów Stowarzyszenie dofinansowało zakup alarmu 
wybudzeniowego, który jest jedną z metod leczenia moczenia nocnego.                                                           
                                         Szkolenie dla rodziców uczniów SOSW w Żardenikach.  Wychodząc naprzeciw  
potrzebom rodziców dnia 15.04.2016 roku odbyło się szkolenie dla rodziców na temat „Jak radzić sobie  
z seksualnością dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”
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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 faktycznie 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)

150

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

A. Organizowanie form 
edukacyjnych, opiekuńczo – 
wychowawczych oraz 
terapii związanej ze 
wspomaganiem rozwoju 
wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w 
Żardenikach. 

1. Organizowanie 
koncertów muzycznych.
2. Organizowanie 
przedstawień teatralnych.
3. Zorganizowanie Dnia 
Rodziny.
4. Zorganizowanie, 
wspólnie z pracownikami 
Banku Zachodniego WBK, 
mikołajkowych i 
świątecznych 
niespodzianek.
5. Organizowanie 
wycieczek.Były  to 2 
wyjazdy do Olsztyna, nad 
jezioro Ukiel. Każdy wyjazd 
dla naszych uczniów jest 
dużą atrakcją. Te połączone 
były z żeglowaniem oraz 
korzystaniem z 
infrastruktury nad jeziorem 
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Ukiel.

B. Prowadzenie działań 
mających na celu 
rehabilitację osób 
niepełnosprawnych.

1. Finansowanie zakupu 
biletów na basen. 
Wychowankowie bardzo 
lubią taką formę 
aktywności i rehabilitacji.
2. Realizacja projektu : II 
Powiatowy Turniej Bocce
3. Realizacja projektu 
„Nasze piłki, nasza sala". 
Coraz lepsze wyposażenie 
sali rehabilitacyjnej 
umożliwia skuteczniejszą 
rehabilitację.

C. Tworzenie warunków do 
rozwoju osób 
niepełnosprawnych poprzez 
wspieranie i propagowanie 
ich twórczości.

1. Wspieranie twórczości 
plastycznej osób 
niepełnosprawnych – zakup 
materiałów plastycznych i 
dekoracyjnych, udział w 
konkursach, kiermaszach i 
wystawach.
2. Realizacja projektu: I 
Powiatowy Przegląd 
Teatrzyków Kukiełkowych 
"Magia Teatru   Legendy 
Warmii i Mazur w 
Żardenikach
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pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

A. Inicjowanie i 
prowadzenie form  
rzeczowej pomocy 
rodzicom i ich 
niepełnosprawnym 
dzieciom.

1. Organizowanie przez 
członków Stowarzyszenia 
pomocy rzeczowej.
W roku 2016 podobnie jak 
w latach ubiegłych 
członkowie Stowarzyszenia 
organizowali pomoc 
materialną i rzeczową. 
Udzielono wsparcia  
wychowankom, którzy 
potrzebowali takiej formy 
pomocy. Były to między 
innymi dary w postaci: 
ubrań, butów ale także 
przyborów szkolnych 
(plecaków, piórników itp). 
Jednemu z uczniów 
Stowarzyszenie 
dofinansowało zakup 
alarmu wybudzeniowego, 
który jest jedną z metod 
leczenia moczenia nocnego. 
Jednej z rodzin, która 
zmuszona była do 
przeprowadzki podarowano 
także meble.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 28,340.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 28,340.05 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 19,631.50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 8,708.55 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,828.62 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

25,631.42 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 Występy, przedstawienia, basen, pomoc dziecku w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. 2,500.00 zł

2 Organizacja Dni Rodziny, książki na koniec roku szkolnego 1,175.42 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

25,631.42 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 25,631.42 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

2,708.63 zł

Druk: MPiPS 7
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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)

0.0 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)

0.0 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3 Przewozy autokarowe na wycieczki, opłata bankowa 1,153.20 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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30.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,000.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3,000.00 zł

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

250.00 zł

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

250.00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Beksa

22.05.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-03-18

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: MPiPS 9



Druk: MPiPS 10


