
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-14

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

B.Anacka-Olszewska
J. Puszko
M.Wilk
M.Kamińska
D.Krasowksa

prezes
wiceprezes
sekretarz
skarbnik
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

Anna Romańczyk
Marzenna Talkowska
Stanisław Wiśniewski

przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej
zastępca PKR
członek KR

TAK

STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY "REMEDIUM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Wielokierunkowa      działalność   na   rzecz   beneficjentów, 
zapobiegająca ich wykluczeniu społecznemu.
2.Wielokierunkowa   działalność   na   rzecz   beneficjentów,   
zapobiegająca ich wykluczeniu zawodowemu.
3.Wielokierunkowa   działalność   na   rzecz   beneficjentów,   
zapobiegająca ich wykluczeniu cyfrowemu.
4.Integracja beneficjentów ze środowiskiem społecznym.
5.Aktywizacja  beneficjentów  do  czynnego  życia  społecznego  i  
zawodowego oraz udziału w lokalnym rynku pracy.
6.Pomoc  społeczna  rodzinom  i  osobom  beneficjentów  oraz  będącym 
w  trudnej  sytuacji  życiowej,  wspieranie  ich  w  sprawach opiekuńczych, 
wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych.
7.Edukacja beneficjentów oraz ich rodzin w zakresie przezwyciężania 
przyczyn powodujących  występowanie i/lub narastanie 
trudności  życiowych.
8.Upowszechnianie w  środowisku  lokalnym wiedzy  o  przyczynach  
zaburzeń psychicznych  oraz  funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i 
społecznym osób  z problemami psychicznymi.
9.Upowszechnianie   w   środowisku   lokalnym  wiedzy   o   przyczynach i  
przebiegu  uzależnień  oraz  funkcjonowaniu  zawodowym,  rodzinnym 
i społecznym osób z uzależnieniami i ich rodzin.
10.Inicjowanie  i  prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  
zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na rzecz 
beneficjentów 
oraz społeczności lokalnej.
11.Współpraca z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej.
12.Pomoc  w  wymianie  informacji,  wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu 
działalności.
13.Prowadzenie  działań  o  charakterze  edukacyjno-informacyjnym   dla   
innych organizacji  pozarządowych.
14.Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
15.Wspieranie działań charytatywnych organizowanych i prowadzonych 
przez inne podmioty.
16.Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji 
pozarządowych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele statutowe realizowane są poprzez: 
1.Zrzeszanie  osób  działających  na  rzecz  dobra  beneficjentów,  w  tym 
profesjonalistów  z  zakresu  organizowania  pomocy  społecznej,  
poradnictwa specjalistycznego i edukacji.
2.Tworzenie  i  rozwój  środowiskowych  form  rehabilitacji  i  rewalidacji, 
umożliwiających beneficjentom aktywne życie.
3.Prowadzenie  systemu   poradnictwa   specjalistycznego   i   terapii,   
skierowanego na beneficjentów.
4.Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych dla 
beneficjentów.
5.Organizację i  prowadzenie placówek   pomocowych,   opiekuńczych, 
wychowawczych,  terapeutycznych,  rehabilitacyjnych;  tworzenie  i  
prowadzenie ośrodków  wsparcia  dziennego  oraz  innych  stacjonarnych  
i  półstacjonarnych, przeznaczonych dla beneficjentów.
6.Tworzenie  i  promowanie nowych form, metod i technik działania w 
zakresie polityki  społecznej,  a  w  szczególności  wszechstronne 
propagowanie  metod i technik  stosowanych   w  zakresie pomocy  
środowiskowej  i  instytucjonalnej, zabezpieczenia  społecznego,  
profilaktyki 
i  terapii uzależnień,  ochrony  praw dziecka i rodziny,   zapobiegania 
przemocy   domowej  i innym patologiom społecznym, edukacji 
wychowawczej dorosłych.
7.Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych.
8.Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i 
terapii różnego rodzaju uzależnień.
9.Włączanie  się  w  prowadzenie  domów  pomocy,  dziennych  domów  
pobytu, ośrodków  interwencji  kryzysowej,  ośrodków  i  grup  wsparcia,  
punktów poradnictwa  specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów  samopomocy, placówek  opiekuńczo —
wychowawczych  oraz  innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek 
pomocowych.
10.Prowadzenie działalności informacyjnej,  promocyjnej, edukacyjnej, 
szkoleniowej, wydawniczej, propagującej zagadnenia  pomocowe  z  
zakresu  opieki społecznej i poradnictwa specjalistycznego  oraz promocji 
zdrowia.
11.Promocję i organizowanie wolontariatu w tym korzystanie z pracy 
wolontariuszy do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
12.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i/lub zawodowemu oraz 
cyfrowemu beneficjentów  poprzez  promocję  zatrudnienia  i  aktywizacji  
zawodowej  osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z 
pracy.
13.Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób prywatnych i 
instytucji.
14.Działalność  w  zakresie  wzajemnej pomocy  członków  
Stowarzyszenia,a w szczególności prowadzenie działalności integrującej 
członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i 
towarzyską.
15.Podejmowanie  interwencji  w  sprawach  beneficjentów,  w  granicach 
dopuszczonych   prawem;   reprezentowanie beneficjentów  przed sądem  
oraz innymi instytucjami i organami władzy.
16.Realizację zleconych  zadań  publicznych w  ramach  zadań  
statutowych Stowarzyszenia.
17.Współpracę z organami władzy publicznej, administracji, samorządów 
lokalnych, kościołami,   związkami   wyznaniowymi,   instytucjami   i   
organizacjami samorządowymi oraz środkami masowego  przekazu w 
zakresie realizacji celów statutowych.
18. Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań 
mieszczących się w celach Stowarzyszenia.

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 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)

2000

0

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)

nie ma

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2014 Stowarzyszenie Remedium prowadziło współpracę z Bankiem Żywności Odział w 
Olsztynie. Poza Przedświąteczną zbiórką żywności w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, 
przeprowadzono także we wrześniu zbiórkę "Podziel się posiłkiem". Swoim zasięgiem zbiórki te 
obejmowały miasto Mrągowo i gminę Mikołajki. Nadal prowadzony był rozdział żywności w ramach 
programu dożywiania PEAD 2014.  Akcja objętych zostało 900 mieszkańców miasta Mrągowo. W roku 
2014 z dotacji pozyskanych ze środków publicznych prowadzono:
-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi  przy dofinansowaniu w 
wysokości 4000zł ze środków Burmistrza Miasta Mrągowo; dotacja została przeznaczona na honoraria 
zatrudnionych specjalistów
-zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla seniorów "Zawsze jest czas na ASy! Aktywni Seniorzy" - 
dofinansowane w wysokości 10000zł ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; w 
ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia informatyczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty z 
zakresu wizażu i urody, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe z elementami tańca, elementarna edukacja 
z zakresu ochrony zdrowia seniorów.
W roku 2014 przeprowadzane zostały trzy zbiórki publiczne, w których pozyskano środki finansowe na 
dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznego stowarzyszenia poszkodowanego w 
wypadku motocyklowym w 2013r. oraz na zakup artykułów domowych i materiałów budowlanych dla 
pogorzelców z gminy Mrągowo i dla ubogiej rodziny wielodzietnej z Mrągowa.
Ponadto w ciągu roku zbierane były darowizny celowe na zakup roweru dla chłopca z ubogiej rodziny, 
w którym samotna matka terminalnie chora potrzebował daleko idącego wsparcia oraz na 
dofinansowanie wyjazdu terapeutycznego podopiecznych ŚDS i organizacja jasełek dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. W roku 2014 stowarzyszenie gromadziło wpłaty 1% dla 18 podopiecznych - 
osób chorych i niepełnosprawnych.
W dotychczasowej działalności stowarzyszenia największe problemy to brak własnego lokalu oraz mała 
aktywność członków i trudności w pozyskiwaniu zarówno członków, jak i wolontariuszy.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

zbiórki publiczne na 
rzecz osób 
potrzebujących: 
pogorzelców, rodziny 
wielodzietnej oraz 
ubogiej rodziny z 
samotną matką 
nieuleczanie chorą; 
dożywianie ubogiej 
ludności w ramach 
programu PEAD 2014 
oraz z rozdziału darów 
zebranych podczas 
przedświątecznych 
zbiórek żywności; 
poradnictwo 
specjalistyczne - 
prawne, 
psychologiczne, 
pedagogiczne dla osób 
z burzeniami 
psychicznymi i ich 
rodzin; współpraca ze 
środowiskowym 
domem samopomocy w 
zakresie organizacji 
wyjazdów 
terapeutycznych oraz 
corocznego od pięciu 
lat przeglądów jasełek 
dla podopiecznych ŚDS 
z województwa 
warmińsko-
mazurskiego

94.99.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

Druk: MPiPS 5
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W tym obszarze 
głównie zbiórki 
publiczne - 
dofinansowanie leków i 
rehabilitacji dla 
podopiecznych oraz 
osób jednorazowo 
zwracających się z 
wnioskiem o wsparcie 
ze względu na klęski  
losowe lub wrodzone 
czy nabyte 
niepełnosprawności i 
zaburzenia; ponadto 
udzielanie pomocy 
żywnościowej i 
organizacja 
poradnictwa 
specjalistycznego - 
prawnego, 
psychologicznego i 
pedagogicznego - 
wychodzącego 
naprzeciw potrzebom 
lokalnego środowiska 
społecznego i 
podopiecznych 
Stowarzyszenia 
Remedium; współpraca 
ze środowiskowym 
domem samopomocy w 
zakresie organizacji 
czasu wolnego dla 
podopiecznych tej 
placówki.

94.99.Z
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie 
poradnictwa 
specjalistycznego – 
prawnego, 
psychologicznego i 
pedagogicznego dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich 
rodzin; utworzenie 
przez stowarzyszenie 
Punktu Informacyjno - 
Konsultacyjnego to 
działanie realizowane w 
ramach współpracy z 
Gminą Miasto 
Mrągowo w realizacji 
gminnego programu 
ochrony zdrowia 
psychicznego. W 2014r. 
działalność punktu jest 
kontynuacją 
poradnictwa podjętego 
w roku 2013.  
Odbiorcami 
poradnictwa są 
mieszkańcy miasta 
Mrągowa. Na pewno to 
działanie będzie 
kontynuowane w 
kolejnych latach.

94.99.Z

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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) 152,270.44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 152,270.44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,545.63 zł

570.00 zł

8,503.71 zł

0.00 zł

3,471.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 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

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 113,110.86 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 125,724.81 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14,000.00 zł

Druk: MPiPS 8



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,888.30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 146,215.84 zł 113,110.86 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

141,382.14 zł 113,110.86 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,833.70 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 współfinansowanie projektów, na które pozyskano dotacje ze środków JST 5,501.97 zł

2 rehabilitacja i zakup leków dla podopiecznych stowarzyszenia 107,608.89 zł

1 rehabilitacja Dawida Nowaka 70,090.17 zł

2 Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie 7,551.40 zł

3 Mateusz Samsel 6,110.00 zł

4 rehabilitacja Remigiusz Kowal 5,466.84 zł

5 rehabilitacja Sylwester Kwiatkowski 5,257.30 zł

6 Stacja Brata Gerarda 3,798.99 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: zgoda 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 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)

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

12.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

292.00 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

292.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,530.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14,530.00 zł

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

14,530.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,530.00 zł

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

14,530.00 zł

8.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

8.00 osób

0.00 osób

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 w 
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
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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)

88.60 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

106.85 zł

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

116.66 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 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)

Wynagrodzenia była to wyłącznie zapłata za prace 
wykonywana przy realizacji zadań, na które pozyskano 
środki publiczne z JST.

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

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

160.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

Bożena Anacka-Olszewska, 
Jolanta Puszko, sporządzone 
25.05.2015r., zatwierdzone 

30.04.2015r.
Data wypełnienia sprawozdania

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 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1

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