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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina PISZ

Powiat PISKI

Ulica PL. DASZYŃSKIEGO Nr domu 12A Nr lokalu 

Miejscowość PISZ Kod pocztowy 12-200 Poczta PISZ Nr telefonu 503035878

Nr faksu 874232280 E-mail 
stowarzyszenie.betel@op.pl

Strona www www.esbetel.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-04-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28057609400000 6. Numer KRS 0000373147

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

Marcin Pysz Prezes Zarządu TAK

Ewa Olchowy Wiceprezes Zarządu TAK

Joanna Jarząbek Sekretarz TAK

Dariusz Vogel Skarbnik TAK

Władysław Preneta 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

Marta Zachraj Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karina Jabłońska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Redzko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu - ES Betel prowadzi ŚDS w Piszu typu A i 
B dla 40 uczestników terapii. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 6 salach terapeutycznych: 
muzyczno-teatralna, informatyczna, kulinarna, integracji społecznej, rękodzieła artystycznego i 
usprawniania fizycznego. Podczas terapii uczestnicy otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Ośrodek 
działa w Piszu od 2008 r. i jest odbierany jako placówka o wysokiej jakości opieki, na co wskazuje ciągle 
rosnąca lista osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS w Piszu. Stowarzyszenie planuje rozbudowę 
ośrodka przez co powstanie do 20 nowych miejsc opieki. Szczegółowe informacje o działalności ŚDS w 
Piszu można znaleźć na stronie internetowej ośrodka: www.sds-pisz.pl

2. Prowadzenie Stacji Socjalnej w Piszu- ES Betel od 2012 r. prowadzi Stację Socjalną wraz z Zakonem 
Joannitów oraz Gminą Pisz, która obejmuje opieką osoby chore z terenu Gminy i Miasta Pisz. Opieka 
polega na nieodpłatnym leczeniu ran i odleżyn w domu pacjenta oraz na wypożyczaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego osobom o dochodzie niższym niż min socjalne. W okresie sprawozdawczym z naszej 
pomocy skorzystało 306 osób. ES Betel zatrudnia wykwalifikowaną pielęgniarkę do pracy w Stacji 
Socjalnej. 

3. III Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy - dnia 18 lipca w Piskim Domu 
Kultury odbył się III Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem: „O 
tańcu nie da się pisać, taniec trzeba tańczyć”. W wydarzeniu tym uczestniczyło 14 ośrodków, m. in.: 
Szczytno, Piecki, Orzeszki, Węgorzewo, Marcinkowo, Bartoszyce, Wolnica, Nowa Wieś Ełcka, Ukta, Ryn, 
Działdowo, Pieniężno, Mikołajki i Iłowo-Osada, a sam turniej odbył się tym razem na świeżym 
powietrzu. Ze strony organizatorów w przedstawieniu tym brała udział kadra: Magda Masłowska, 
Marta Zając, Edyta Kapelańska, Julia Sobaszek oraz uczestniczka Anna Skrodzka. W czasie oczekiwania 
na wyniki głosowania czas umilał nam zespól Uliś Band z solistką Żanetą Mieczkowską pracownicą M. G. 
O. P. S. W skład jurorów wchodzili przedstawiciele wszystkich Domów Środowiskowych biorących udział 
w przedstawieniu, które w porozumieniu ze sobą oddawały głosy na najciekawsze występy. Wszystkim 
poczynaniom tanecznym przyglądała się pani Monika Pavlović – gość honorowy imprezy i instruktorka 
ze Szkoły Mistrzów Tańca w Olsztynie, pani dyrektor PCPR-u Magdalena Kleczkowska wraz z 
pracownikami, pani kierownik M.G.O.P.S. Renata Duliś z pracownikami socjalnymi oraz Radny z Białej 
Piskiej pan Jacek Krom. Swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm Zbigniew Włodkowski, który 
ufundował dwie nagrody dla ŚDS w Rynie oraz dla ŚDS Nowa Wieś Ełcka. Impreza należała do udanych, 
a uczestnicy mogli bawić się przed sceną. Na następny Turniej zapraszamy za rok, a już w paźdzerniku 
odbędzie się III Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych. Poniżej można zapoznać się ze 
zdjęciami z tej uroczystości. W wydarzeniu wzięło udział ok 300 osób.

4. III Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy - w dniu 
18. 10. 2013. r. w Piskim Domu Kultury odbył się Trzeci Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych 
pod hasłem”Miłość niejedno ma imię...”. W przeglądzie uczestniczyło sześć ŚDS- ów z naszego 
województwa. Wszyscy mogli skorzystać z kawiarenki serwującej słodki poczęstunek i napoje. Przegląd 
rozpoczął się o godz. 11.00, a poprowadziła p. Magdalena Masłowska. Po uroczystym otwarciu głos 
zabrał Burmistrz miasta p. Jan Alicki i Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel ksiądz Marcin Pysz. 
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele MGOPS-u i PCPR-u. Kolejność występów 
zespołów została wylosowana przy rejestracji.. Jako pierwszy wystąpił ŚDS z Pisza z przedstawieniem pt. 
„ Mały książę i róża”, następnie występowały zespoły z Bartoszyc,Węgorzewa, Prejłowa,Marcinkowa, i 
Nidzicy. Ze względu na mniejszą niż przewidywana ilość zespołów występy nie były punktowane, a 
każdy ŚDS otrzymał podziękowanie i upominek. Po zakończeniu występów impreza została 
podsumowana przez p. kierownik Agnieszkę Kosakowską oraz przedstawiciela PDK-u p. Małgorzatę 
Świerczewską starszego instruktora ds. teatru. Po zakończonych prezentacjach teatralnych przed 
publicznością wystąpił teatr „Delikates”-Wiktor Malinowski z interaktywnym przedstawieniem pt. 
„Pozor uź nemoźem.” Przedstawienie wywołało salwy śmiechu i doskonały humor, po czym wszyscy 
udali się na wspólny obiad do restauracji „Hotel nad Pisą”. W wydarzeniu wzięło udział ok 150 osób.

5. I Kino Pod Chmurką - to nowy projekt Stowarzyszenia Betel. Poprzez wspólne oglądanie filmów 
chcemy wzbudzać empatię w ludziach, pokazywać to, co do tej pory często bywa przemilczane, że 
osoba niepełnosprawna jest przede wszystkim takim samym człowiekiem, jak osoba pełnosprawna. 
Chcemy pokazać, że problem niepełnosprawności nie dotyka tylko ludzi zamieszkałych na teranie Pisza. 
Za pomocą filmów, które swoją fabułą nawiązują do współpracy między niepełnosprawnym a 
pełnosprawnym chcemy pokazać, że tworzone bariery są niepotrzebne. Film wyostrza codzienne 
problemy, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne czy to fizycznie czy mentalnie, dzięki czemu 
łatwiej jest dostrzec i zrozumieć potrzebę takich osób i stać się bardziej empatycznymi. „Kino pod 
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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)

927

1

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

chmurką” jest być może jedyną możliwością dla osób niepełnosprawnych psychicznie i nie tylko, by 
obcować z kinem, udać się do niego, gdyż społeczność Pisza nie posiada kina. Projekt ten pozwoli na 
integrację w miejscu publicznym osób często odizolowanych i odrzuconych przez naszą społeczność. 
Pozwoli również na poszerzenie horyzontów i wiedzy. W projekcie wzięło udział 60 osób.

6. Paczki Świąteczne dla podopiecznych Stacji Socjalnej w Piszu - W dniach 12-13.12.2013 rozdane 
zostały paczki świąteczne przygotowane przez Parafie Ewangelicko-Augsburską w Piszu dla 
podopiecznych Stacji Socjalnej w Piszu. Nigdy nie jesteśmy zbyt dorośli, by otrzymać podarunek. 
Dlatego i w tym roku Stacja Socjalna w Piszu, dzięki pomocy i hojności Parafii Ewangelicko - 
Augsburskiej w Piszu oraz Zakonowi Joannitów Komandorii Pruskiej, obdarowała paczkami swoich 
podopiecznych, którym na co dzień niesie pomoc w zakresie leczenia ran i odleżyn oraz innych 
medycznych czynności. W paczkach znajdowały się produkty spożywcze potrzebne na co dzień jak 
również słodycze, by osłodzić ten piękny czas Świąt Bożego Narodzenia. Najpiękniejszym prezentem 
jaki mogliśmy otrzymać były rozweselone twarze i piękne uśmiechy obdarowanych ludzi. 
Obdarowaliśmy 31 osób.

7. Zakup leków - stowarzyszenie w ramach swoich zadań statutowych pomaga osobom i rodzinom na 
skraju ubóstwa poprzez wykupywanie recept. W roku sprawozdawczym zakupiliśmy leli dla osób 
starszych, rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Łącznie z tego rodzaju pomocy 
skorzystało 40 osób.
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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) 79,977.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 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) 79,977.66 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 17,277.66 zł

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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 62,700.00 zł

80,442.52 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 80,442.52 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 80,442.52 zł

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)

1.0 osób

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

-464.86 zł

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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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)

1.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

25.00 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)

6.00 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 35,072.69 zł

a) z tytułu umów o pracę 35,072.69 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

2,922.72 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

2,922.72 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 6



Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w 2014 roku planuje rozpoczęcie rozbudowy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piszu, przez co powstanie więcej miejsc terapeutycznych oraz przygotowuje się do otwarcia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej z miejscami dla osób chorych Alzheimera.

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

organizacji

Marcin Pysz
Ewa Olchowy

Pisz dn 26.06.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 7


