
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-06-20

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 
stowarzyszeniezardeniki@gmail.com

Strona www www.sosw-zardeniki.edu.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

Krystyna Filipczyk przewodnicząca Zarządu TAK

Ewa Beksa zastępca 
przewodniczącej 
Zarządu

TAK

Bogumiła Wróblewska skarbnik TAK

Danuta Błaszczyk 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

Agata Dąbkowska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Marciniak członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Mazan członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN - ŻARDENIKI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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1. Opis działalności pożytku publicznego

Realizacja projektów.
1. W czerwcu 2018 roku zrealizowano projekt „Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach”, dzięki czemu możliwy był 
zakup 2 pawilonów oraz 2 termosów, które służyć będą w przyszłych latach
2. Stowarzyszenie, uzyskując środki z Powiatu Olsztyńskiego, zrealizowało projekt pod nazwą: IV Powiatowy Turniej 
Bocce, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Turniej ten odbył się we wrześniu 2018 roku.
3. W listopadzie 2018 roku  w naszym Ośrodku odbył się III Powiatowy Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych "Magia 
Teatru- w świecie Jana Brzechwy" w Żardenikach  na który również pozyskano środki z Powiatu Olsztyńskiego. 
Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań teatrem, twórczością Jana Brzechwy oraz zachęcenie do 
kreatywności.
Organizowanie koncertów muzycznych.
Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku 2018, Stowarzyszenie zorganizowało w SOSW w Żardenikach kilka 
koncertów muzycznych. Zaproszeni byli profesjonalni muzycy, którzy przekazywali wiedzę z zakresu historii muzyki, 
wiedzy o instrumentach, epokach muzycznych oraz wybitnych twórcach.

Organizowanie i finansowanie Dnia Rodziny, Wigilii oraz paczek świątecznych dla uczniów SOSW w Żardenikach.
Dzień Rodziny oraz Wigilia to wyjątkowe uroczystości służące integracji uczniów, rodziców i instytucji 
współpracujących z SOSW w Żardenikach. Na  Dzień Rodziny Stowarzyszenie dofinansowało  koszt zakupu 
opakowań jednorazowych oraz wyżywienia. Z okazji Wigilii natomiast dofinansowano  paczki świąteczne dla 
wszystkich wychowanków Ośrodka, zakup „słodkości” dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem oraz częściowo 
dofinansowano koszt wyżywienia.
Zakup domku do zabaw.
Na prośbę nauczycieli młodszych uczniów zakupiono domek do zabaw firmy MALL.PL, który w okresie chłodów 
używany jest wewnątrz budynku a w okresie cieplejszej pogody może być elementem placu zabaw.

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 2018 roku Stowarzyszenie sfinansowało 
zakup płyty ceramicznej oraz materiałów do pracowni ceramicznej. Ponadto zakupiono materiały plastyczne i 
dekoracyjne do wykonania prac na kiermasze przedświąteczne w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Dobrym 
Mieście i Jezioranach.
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.
Organizowanie wycieczek.                                                                                                               
Stowarzyszenie sfinansowało w 2018 roku wyjazd do Olsztyna, nad jezioro Ukiel. W programie „Dnia pod żaglami” 
były m.in. rejsy łodzią żaglową typu DZ po jeziorze, korzystanie z  infrastruktury nad jeziorem Ukiel oraz obiad dla 
wszystkich uczniów w restauracji „Warmia”. Ponadto sfinansowano mikołajkowy wyjazd przedszkolaków do Olsztyna.

Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK (od 10.09.2018r. Grupa Santander Polska)
Fundacja BZ WBK przekazała darowiznę z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację placu zabaw. Ustalono, że 
zakupione zostaną 2 elementy placu zabaw: bocianie gniazdo oraz huśtawka od firmy Buglo.

Oprawa zdjęć uczniów.
Stowarzyszenie sfinansowało zakup opraw zdjęć naszych uczniów, aby wyeksponować ich piękno.

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. Przedszkolakowi, który wymaga 
intensywnej rehabilitacji dofinansowano koszty leczenia. Ponadto sfinansowano zakup materiałów na remont 
mieszkania innego naszego wychowanka (mieszkanie wymagało odgrzybienia i malowania, a rodzina jest w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej z powodu choroba ojca).
Promocja Ośrodka
Ze środków Stowarzyszenia zakupiono 6 banerów promujących SOSW w Żardenikach.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 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. Zorganizowanie Dnia Rodziny, realizacja projektu 
„Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach ”. 
3. Organizowanie wyjazdów (nad jezioro Ukiel, do kina, 
do filharmonii).
4. Zakup 2 elementów placu zabaw: bocianiego gniazda 
oraz huśtawki od firmy Buglo (dzięki współpracy z 
Bankiem Zachodnim WBK (od 10.09.2018r. Grupa 
Santander Polska).

B. Prowadzenie działań mających na celu rehabilitację 
osób niepełnosprawnych.

1. Finansowanie zakupu biletów na basen.
2. Realizacja projektu : IV Powiatowy Turniej Bocce.

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: III Powiatowy Przegląd 
Teatrzyków Kukiełkowych "Magia Teatru - w świecie 
Jana Brzechwy” .

11 700,00 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

200

0
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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 zysków i strat) 32 194,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32 194,60 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 11 602,60 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 9 000,00 zł

2 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

A. Organizowanie przez członków Stowarzyszenia 
pomocy rzeczowej.
W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych 
członkowie Stowarzyszenia organizowali pomoc 
materialną i rzeczową. Udzielono wsparcia  
wychowankom, którzy potrzebowali takiej formy 
pomocy (dofinansowanie kosztów leczenia, pomoc w 
remoncie mieszkania). Opłacono zakup paliwa na 
wyjazd uczennicy na badania sądowo-lekarskie w 
Białymstoku na zlecenie Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku. Zakupiono materiały potrzebne do 
remontu w mieszkaniu wychowanka szkoły, ponieważ 
rodzina znalazła się w trudnej sytuacji finansowej z 
powodu choroby ojca.

2 500,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 592,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 259,21 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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)

29 513,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

1 Wyjazdy na wycieczki, przedstawienia, organizacja Dni Rodziny, Organizacja Wigilii dla dzieci, 
paczki od "Mikołaja", wyjazdy na basen, materiały do prac dla dzieci, zakup wyposażenia na plac 
zabaw "Domek ogrodowy".

14 259,21 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 29 513,35 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 681,25 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 - dodatkowo podać 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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

30 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 
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)

19 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 1 500,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 500,00 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 
(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 pracowników)

125,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krystyna Filipczyk - 
przewodnicząca zarządu
Ewa Beksa - Zastępca 
przewodniczącej zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-20

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

Druk: NIW-CRSO 7


