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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 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina JEZIORANY

Powiat OLSZTYŃSKI

Ulica KAJKI Nr domu 49 Nr lokalu 

Miejscowość JEZIORANY Kod pocztowy 11-320 Poczta JEZIORANY Nr telefonu 89-718-16-45

Nr faksu 89-718-16-45 E-mail niepelno-sprawni@wp.pl Strona www www.dpsjeziorany.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28027390400000 6. Numer KRS 0000297966

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

Agnieszka Kiljan Prezes TAK

Anna Staszyńska wiceprezes TAK

Ewa Brakoniecka skarbnik TAK

Maria Miśkiewicz członek TAK

Teresa Utowka 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

Ewa Jaskulska przewodnicząca TAK

Teresa Hołoweńczak wiceprzewodnicząca TAK

Longina Stodolnik członek TAK

Paulina Kamieniecka członek TAK

"STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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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)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH jest działającą na zasadzie dobrowolności organizacją 
społeczną , skupiającą ludzi dobrej woli, pragnących działać społecznie nad szerzeniem humanitaryzmu, ochrony 
życia, zdrowia, niesieniem pomocy i sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi, szczególnie z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenia.
W 2018 roku Stowarzyszenie kontynuowało działania podjęte w latach poprzednich, dotyczące organizacji 
następujących imprez:

PROJEKTY: 
1) DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,  
2)INSPIRACJE – zajęcia rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych (zajęcia malarskie, decoupage  oraz organizacja 
Pożegnania Lata)

3) „Budowa siłowni zewnętrznej jako miejsca rekreacji dla mieszkańców” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Przedmiot 
projektu obejmował budowę siłowni zewnętrznej w Jezioranach, na działce nr 295/2, jako miejsca rekreacji i 
aktywizacji mieszkańców. W ramach projektu wykonano roboty ziemne polegające na oczyszczeniu terenu, 
wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia oraz zakup i montaż urządzeń: zestaw podwójny ławka z 
młynkiem - ćwiczenia rąk, zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynty - ćwiczenie 
stawów skokowych, zestaw podwójny ławka z rowerkiem - ćwiczenie nóg, kosze do selektywne zbiórki odpadów, 
tablicę regulaminową.

4) „Wzmocnienie kapitału społecznego osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach 
artystycznych” realizowanym w ramach STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 
2020). Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć teatralnych, kulinarnych i rękodzieła. W ramach projektu zakupiono: 
mikrofon pojemnościowy wokalny nagłowny, reflektor, statyw na reflektory, rampę oświetleniową, stoły cateringowe 
składane z ławkami, płótno do haftu, , mulinę, koronkę bawełnianą, zestaw do tworzenia biżuterii, frytownicę, patelnię 
wok, gofrownicę, parowar, naleśnikarkę, wyciskarkę do soków.
 

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻACA:

W roku 2018, Stowarzyszenie zrealizowało bądź współpracowało przy organizacji następujących zadań:
1) organizacja grilla dla Mieszkańców Domu  - styczeń, czerwiec, październik
2) opłata za występ teatru z Krakowa – styczeń, marzec, październik
3) zawody międzygrupowe na hali OSiR (zakup nagród) - luty
4) współorganizacja Dni Rodziny – czerwiec
5) organizacja Nocy Świętojańskiej w Wipsowie – czerwiec
6) zorganizowanie Punktu Regeneracyjnego dla uczestników maratonu rowerowego „Warmija – Szlakami Warmii” – 
sierpień
7) organizacja Pożegnania lata w Wipsowie pod Grzybkiem – wrzesień
8) Mam Talent w Naszym Domu zakup nagród – listopad
9) na bieżąco kupowano półprodukty do terapii zajęciowej

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

813

0
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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

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 w wieku 
emerytalnym

Stowarzyszenie przeprowadzało zajęcia teatralne, 
kulinarne i rękodzieła w ramach projektu - 
Wzmocnienie kapitału społecznego osób starszych i z 
niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach 
artystycznych. W ramach projektu zakupiono : mikrofon 
pojemnościowy wokalny, reflektor, statyw na 
reflektory, rampę oświetleniową, stoły cateringowe 
składane z ławkami, płótno do haftu, mulinę, koronkę 
bawełnianą, zestaw o tworzenia biżuterii, frytownicę, 
patelnię wok, gofrownicę, parowar, naleśnikarkę, 
wyciskarkę do soków

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie  przeciwdziałało wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Organizowało różnorodne formy zajęć terapeutycznych 
indywidualnych i grupowych dla osób 
niepełnosprawnych, w tym całorocznych zajęć 
malarskich w ramach projektu " Inspiracje - zajęcia 
edukacyjne dla osób niepełnosprawnych". Promowało 
twórczość osób niepełnosprawnych. Animowało 
współpracę między organizacjami i instytucjami. Po 
przez organizację imprez rekreacyjno- sportowych 
pozwala na integrację z osobami z innych placówek i 
środowiska lokalnego.

1 428,56 zł

3 ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie organizowało imprezy rekreacyjno - 
sportowe, ogólnorozwojowe i integracyjne, różnorodne 
formy umożliwiające osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym, wspierało organizację zajęć 
rehabilitacyjnych. Umożliwiało wypoczynek letni nad 
wodą dla osób niepełnosprawnych fizycznie i 
intelektualnie. Zorganizowało Punkt Regeneracyjny dla 
uczestników maratonu rowerowego "Warmija - 
Szlakami Warmii". Ponadto Stowarzyszenie przystąpiło 
do projektu " Budowa siłowni zewnętrznej jako miejsca 
rekreacji dla mieszkańców" Projekt obejmował budowę 
siłowni zewnętrznej jako miejsce rekreacji i aktywizacji 
osób niepełnosprawnych. Wykonano nawierzchnię 
bezpieczną i zakupiono i zamontowano urządzenia: 
zestaw podwójny ławka z młynkiem - ćwiczenie rąk, 
zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami 
zawierającymi labirynty - ćwiczenie stawów skokowych, 
zestaw podwójny ławka z rowerkiem - ćwiczenie nóg, 
kosze do selektywnej zbiórki odpadów, tablicę 
regulaminową.

1 236,00 zł
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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) 69 555,58 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. 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

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 

1 ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie zorganizowało po raz XI imprezę 
sportowo - rekreacyjną Dzień Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, w której 
uczestniczyło 29 drożyn z domów pomocy 
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, 
ośrodków szkolno - wychowawczych oraz 
dziennych domów pomocy społecznej z 
województwa warmińsko - mazurskiego, 
mazowieckiego, pomorskiego. Imprezę 
organizowano z dotacji otrzymanych ze Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie, Burmistrza Miasta 
Jeziorany, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jezioranach. Zorganizowano również imprezę 
rekreacyjno - sportową o zasięgu powiatowym 
pod nazwą Pożegnanie Lata.

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie zorganizowało jednodniową 
imprezę rekreacyjno - sportową dla 
zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej z 
powiatu olsztyńskiego w Wipsowie. Impreza miała 
charakter sportowy z różnymi konkursami. 
Organizowało różnorodne formy zajęć 
terapeutycznych służące rozwojowi osobistemu, 
zagospodarowującemu czas wolny i pobudzające 
kreatywność. Powstałe podczas zajęć wyroby 
artystyczne sprzedawano na kiermaszach, a 
dochód ze sprzedaży przeznaczony został na 
bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia.

801,70 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 62 625,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 930,00 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 2 800,00 zł

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 6 758,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 466,26 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. 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)

70 511,55 zł

9 383,83 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 79 895,38 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -10 339,80 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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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.

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

0 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

50 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)

80 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

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.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

Anna Staszyńska - wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-11

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