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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-05-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina MRĄGOWO

Powiat MRĄGOWSKI

Ulica KOŚCIELNA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość MRĄGOWO Kod pocztowy 11-700 Poczta MRĄGOWO Nr telefonu 531278298

Nr faksu E-mail 
remedium.mragowo@op.pl

Strona www www.remedium-mragowo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-02-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28017187100000 6. Numer KRS 0000269337

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

Bożena Anacka-Olszewska prezes Zarządu TAK

Jolanta Puszko wiceprezes Zarządu TAK

Monika Kamińska skarbnik Zarządu TAK

Marianna Wilk sekretarz Zarządu TAK

Dominika Krasowska członek Zarządu 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

Anna Romańczyk przewodniczaca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marzenna Talkowska zastępca 
pzrewodniczacej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisław Wiśniewski członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY "REMEDIUM"

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2013r., podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Remedium prowadziło współpracę z 
Bankiem Żywności Oddział w Olsztynie. Poza Przedświąteczną zbiórką żywności w okresie 
wielkanocnym i bożonarodzeniowym zorganizowana była zbiórka pod hasłem "Podziel się posiłkiem" 
we wrześniu 2013r.  Zasięgiem zbiórki obejmują Miasto i gminę Mrągowo oraz gminy Mikołajki  oraz 
Piecki. Nadal prowadzony był też rozdział żywności w ramach programu dożywiania PEAD 2013. W 
okresie styczeń – marzec 2013r. złożone zostały wnioski o dotacje celowe do Urzędu Miasta Mrągowa, 
Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz MPiPS. W okresie kwiecień – grudzień realizowanie 
były zadania, na które pozyskane zostały środki finansowe z poniższych źródeł:
-3000,00 zł od Burmistrza Miasta Mrągowo; 
- 31550 zł z ASOS II od Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 
- 6000,00zł z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 3571,81 zł z darowizn statutowych od osób fizycznych i prawnych ;
- 8109,90 zł 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
- 14767,80 ze zbiórek publicznych
W roku 2013 były to następujące działania:
I. Pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych; zajęcia warsztatowe oraz poradnictwo  dla rodzin z 
Mrągowa.
II. Czas na ASy!-Aktywizacja Seniorów - cykl zajęć warsztatowych, aktywizujących seniorów.
III. Zawsze jest czas na zmianę - Aktywny Senior - zajęcia warsztatowe aktywizujące i poradnictwo dla 
seniorów.
IV. Sportowa Majówka – zadanie obejmujące współzawodnictwo sportowe, dotowane ze środków 
finansowych Zarządu Powiatu Mrągowskiego skierowane do osób niepełnosprawnych. Podczas imprezy 
osoby niepełnosprawne psychicznie uczestniczyły w konkurencjach sportowych oraz w plenerze 
malarskim i podsumowującym przedsięwzięcie poczęstunku przygotowanym na grillu. 
V. W grudniu 2013r., we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Mrągowie, 
zorganizowano V Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Impreza 
skierowana była do osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowych Domów 
Samopomocy w województwie warmińsko-mazurskim. Celem przedsięwzięcia była integracja społeczna 
osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, kultywowanie tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia, promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej uczestników, podnoszenie ich 
poczucia własnej wartości oraz nabywanie przez nich nowych umiejętności społecznych. Uczestnicy 
przygotowali przedstawienia w formie jasełek. Oprócz prezentacji scenicznych w ramach Przeglądu (…) 
odbyły się konkursy kategoriach: malarstwo, rysunek lub grafika, tkanina, aplikacja lub rzeźba. Patronat 
medialny nad impreza pełniło Radio Planeta, telewizja internetowa ITV Mrągowo oraz Kurier 
Mrągowski.
W roku 2013 Stowarzyszenie Remedium, po uzyskaniu zgody Burmistrza miasta Mrągowa, 
przeprowadziło zbiórki publiczne, z których dochód został przeznaczony na wsparcie 
niepełnosprawnych mieszkańców Mrągowa. Ogółem w zbiórkach zebrano 14767,80zł. Za kwotę 
1620,00 zł pochodzącą ze zbiórki publicznej, zaplanowano na 2014r. zakup pralki, ręczników oraz opału 
dla ubogich mieszkańców Mrągowa, którzy zwrócili się do Stowarzyszenia z prośbą o tego rodzaju 
wsparcie. Pozostałe środki  przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia Remedium i 
sukcesywnie dofinansowywany jest zakup protezy dla R.Kowala. Kwotą w wysokości 3521,81zł 
pochodzącą z darowizn celowych dofinansowano V Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych 
Domów Samopomocy.
W dotychczasowej działalności Stowarzyszenia problemem jest brak lokalu, w którym można byłoby w 
ciągu całego roku prowadzić nie tylko biuro, ale przede zadania takie jak poradnictwo, grupy wsparcia, 
zajęcia grupowe. 
Kolejne problemy to słaba kondycja finansowa Stowarzyszenia i niewielka aktywność członków oraz 
mała rozpoznawalność organizacji na terenie miasta i powiatu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

2600

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)

nie ma takich odbiorców

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

zbiórki publiczne celowe - 
na zakup protezy dla 
poszkodowanego w 
wypadku motocyklowym

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

dożywianie ubogiej ludności 
we współpracy z Bankiem 
Żywności

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

zajęcia warsztatowe- 
edukacyjno-profilaktyczne 
dla seniorów

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
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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) 67,439.07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67,019.07 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) 420.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11,701.27 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 8,109.90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,109.90 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)

67,391.81 zł

0.00 zł

0.00 zł

839.92 zł

147.49 zł

1 na rehabilitację R.Kowlala - lokata celowa na zakup protezy; opłata częściowa faktury za protezę 
nogi.

4,342.20 zł

2 koszty  działania organizacji 987.41 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 40,550.00 zł

68,379.22 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 68,379.22 zł

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

-940.15 zł
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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: wydanie zgody na 
przeprowadzenie zbiórki publicznej 

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

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

2. Członkowie

3 środki własne w projektach dofinansowanych ze środków publicznych  Burmistrza Miasta 
Mrągowa,  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, programu ASOS II MPiPS

2,780.29 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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2.1. Organizacja posiada członków

20.00 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)

300.00 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 35,320.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35,320.00 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

267.60 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

450.00 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

Zaangażowanie społeczeństwa w długotrwałą działalność organizacji pozarządowych jest bardzo mała. Organy 
samorządu terytorialnego nie wspierają organizacji w tworzeniu warunków do prowadzenia działalności 
charytatywnej – największym problemem jest pozyskanie lokalu na siedzibę i od wielu lat w Mrągowie nic się w tek 
kwestii nie zmienia. Rozbudowana biurokracja jest skutecznym narzędziem zniechęcającym małe organizacje do 
prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Stowarzyszenia wg przepisów prawa traktowane są jak przedsiębiorstwa 
zatrudniające pracowników do wykonywania różnorodnych zadań. Doradztwo dla NGO, szkolenia i wsparcie innych 
podmiotów organizowane są w dniach i godzinach roboczych, toteż realia takie skutecznie blokują rozwój małych 
organizacji opierających się tylko na pracy społecznej ich członków.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Mrągowie 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bożena Anacka-
Olszewska/01.06.2014r. 

sporządzone 
27.03.2014,zatw.Walne Zebranie 

Członków 02.05.2014

Data wypełnienia sprawozdania
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