
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 2015-07-03

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@gmail.
com

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

Marcin Redzko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karina Jabłońska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym;
2. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i 
moralności
chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej;
3. Okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności 
rodzinom
wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci;
4. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami 
patologii
społecznej;
5. Krzewienie gospodarności i etosu pracy;
6. Inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych 
społeczeństwa, zwalczania
takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie 
się do takich
akcji;
7. Wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami
chrześcijańskimi;
8. Samopomoc koleżeńska.
9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Działalność charytatywna.
12. Ochrona i promocja zdrowia.
13. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw w zakresie udzielania 
osobom potrzebującym różnych form pomocy – m.in. uruchamianie 
warsztatów i zajęć dla osób niepełnosprawnych itp.;
2. Tworzenie kół, klubów zainteresowań w szczególności przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie.
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wózków dla 
inwalidów itp.;
4. Organizowanie przewozów osób niepełnosprawnych;
5. Organizowanie akcji wypoczynkowych, obozów językowych;
6. Urządzanie odczytów, wykładów i zgromadzeń publicznych;
7. Przeprowadzanie zbiórek publicznych;
8. Współpracę z przedstawicielami opieki społecznej, instytucji 
państwowych, samorządowych, fundacji, stowarzyszeniami, Diakonią 
Polską, Diakonią Mazurską, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi 
instytucjami i osobami;
9. Współdziałanie z przedstawicielami służb diakonijnych Kościołów 
chrześcijańskich włącznie z możliwością organizacyjnej współpracy;
10. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy.
11. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.
12. Prowadzenie działań w zakresie ogólnie pojmowanej pomocy 
społecznej;
13. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 SDS w Piszu. Stowarzyszenie planuje rozbudowę 
ośrodka, przez co powstanie do 20 nowych miejsc opieki. Szczegółowe informacje o działalności ŚDS w 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Piszu można znaleźć na stronie internetowej ośrodka: www.sds-pisz.pl. ŚDS w Piszu prowadzi 
niezależną księgowość oraz politykę kadrową. Ośrodek składa również niezależne sprawozdanie 
finansowe i merytoryczne ze swojej działalności.  

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 minimum socjalne. W okresie sprawozdawczym z 
naszej pomocy skorzystało 392 osób. ES Betel zatrudnia wykwalifikowana pielęgniarkę do pracy w Stacji 
Socjalnej.

3. Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej - ES Betel w 2014 r. 
otrzymało dotację z Powiaty Piskiego na utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej (PŚDS). Został przeprowadzony remont budynków będących w dyspozycji 
ES Betel oraz zostało zakupione wyposażenie. Ośrodek jest dedykowany dla 50 uczestników terapii w 
tym do celowo zostanie utworzonych 15 miejsc opieki dziennej dla osób z chorobą Alzheimera. 

4. IV Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy – dnia 17 lipca 2014 roku nasz 
Ośrodek zorganizował „IV  Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy” pod 
hasłem „Ludowo Mi”. Jest to impreza organizowana przez nasz Dom corocznie, na którą zapraszamy 
wiele Ośrodków z całego województwa. W tegorocznej edycji wystąpiły Domy Samopomocy z: Grajewa, 
Piecek, Piasutna, Orzeszek, Lidzbarka Welskiego, Nowej Wsi Ełckiej, Bartoszyc, Prejłowa, Ukty, Pisza. Na 
Turniej zaproszono także gości honorowych: Andrzeja Nowickiego starostę Piskiego, Zbigniewa 
Włodkowskiego, którego reprezentowała Anna Żebrowska, Stanisławę Kapteina członka Rady 
Nadzorczej ŚDS w Piszu. W związku z tym, że pogoda dopisywała Turniej został zorganizowany w 
plenerze tj. w amfiteatrze Piskiego Domu Kultury. Zmagania zostały podzielone na dwie kategorie. W 
kategorii „Para” Ośrodki mogły zaprezentować występy w stylu dowolnym, natomiast w kategorii 
„Grupa” obowiązywał styl ludowy. Najczęściej wybieranym tańcem ludowym był „Polonez”. W czasie 
przerwy między kategoriami można było zajrzeć do kącika kawowego, aby posilić się słodkościami i nie 
tylko oraz wypić kawę, herbatę lub wodę mineralną. Impreza cieszyła się zainteresowaniem 
przechodniów, którzy przybywali zobaczyć jak potrafią bawić się osoby niepełnosprawne. Po 
zakończeniu konkursu odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez Dja przeznaczona dla wszystkich 
uczestników Turnieju i nie tylko. Następnie ogłoszono wyniki i rozdano nagrody. Wyróżnienie od posła 
Z. Włodkowskiego otrzymał Dom z Ukty. W kategorii para wyróżnienie otrzymał Dom z Nowej Wsi 
Ełckiej, trzecie miejsce otrzymał Dom z Lidzbarka Welskiego, drugie miejsce  otrzymał Dom z Orzeszek, 
wygrał Dom  z Bartoszyc. W kategorii grupa wyróżnienie otrzymał Dom z Pisza , trzecie miejsce 
otrzymał Dom z Bartoszyc, drugie miejsce  otrzymał Dom z Węgorzewa, wygrał Dom  z Ukty. Po 
zakończeniu Turnieju wszyscy udali się na wspólny obiad do restauracji. Uczestnicy zapytani o wrażenia 
z imprezy mówili, ze bardzo im się podobało i z chęcią przyjadą do nas na następne zmagania. W 
wydarzeniu wzięło udział 120 osób.

5. II Kino pod chmurką – poprzez wspólne oglądanie filmów chcemy wzbudzać empatię w ludziach, 
pokazywać to, co do tej pory często bywało przemilczane, ze osoba niepełnosprawna jest przede 
wszystkim takim samym człowiekiem, jak osoba pełnosprawna. Chcemy pokazać, że problem 
niepełnosprawności nie dotyka tylko ludzi zamieszkałych na terenie Pisza. Za pomocą filmów, które swą 
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 chmurką jest być może jedyną możliwością osób 
niepełnosprawnych psychicznie i nie tylko, by obcować z kinem, udać się do niego, gdyż społeczność 
Pisza nie posiada kina. Projekt ten pozwala na integrację w miejscu publicznym osób często 
odizolowanych i odrzuconych przez nasza społeczność. Pozwala również na poszerzenie horyzontów i 
wiedzy. W projekcie wzięło 30 osób. 

6. Paczki Świąteczne dla podopiecznych Stacji Socjalnej w Piszu – w grudniu 2014 r. rozdane zostały 
paczki świąteczne przygotowane przez Parafię Ewangelicko – Augsburska w Piszu dla podopiecznych 
Stacji Socjalnej w Piszu. Nigdy nie jesteśmy zbyt dorośli, aby 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 produktu spożywcze i słodycze, by osłodzić ten piękny czas Bożego Narodzenia. 
Najpiękniejszym prezentem jaki mogliśmy otrzymać były rozweselone twarze i piękne uśmiech 

Druk: MPiPS 3



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)

613

1

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

obdarowanych ludzi. Obdarowaliśmy 31 osób.

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 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piszu 
dla osób chorych 
psychicznie, 
neurologicznie oraz 
osób z demencją 
starczą i chorobą 
Alzheimera. W ośrodku 
pomoc otrzymuje 40 
uczestników terapii z 
terenu Gminy Pisz. Poza 
pomocą terapeutyczną 
uczestnicy terapii 
otrzymują pomoc 
prawną, socjalną, 
psychologiczną oraz 
środowiskową. Ośrodek 
działa od 2008 r. Zajęcia 
prowadzone są w 
sześciu pracowniach: 
rękodzieła 
artystycznego, 
kulinarnej, 
komputerowej, 
integracji społecznej, 
muzyczno-teatralnej 
oraz usprawniania 
fizycznego. Zajęcia 
prowadzone są od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 07:15 – 
15:15. Ośrodek 
zapewnia dwa posiłki 
(śniadanie i obiad) oraz 
transport uczestnikom 
terapii.

88.99.Z
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ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie Stacji 
Socjalnej w Piszu w 
ramach której 
prowadzone jest 
nieodpłatne leczenie 
odleżyn oraz ran u osób 
obłożnie chorych. 
Wykwalifikowana 
pielęgniarka odwiedza 
regularnie 
podopiecznych w celu 
medycznej pomocy w 
leczeniu ran i odleżyn. 
W ramach pomocy 
zostają przekazywane 
nieodpłatnie opatrunki 
oraz środki lecznicze. 
Ponadto podopieczni 
Stacji Socjalnej 
otrzymują nieodpłatnie 
pampersy oraz 
podkłady. 
Stowarzyszenie 
prowadzi Stację 
Socjalną od 2012 r. 
Zadanie to prowadzone 
jest we współpracy z 
Miastem Pisz oraz 
Zakonem Joannitów 
Komandorii Pruskiej. 
Stacja Socjalna swoje 
zadania realizuje na 
terenie Gminy Pisz. 
Głownie odwiedzane są 
osoby zamieszkujące 
wioski. W roku 
sprawozdawczym 
regularną opieką 
objętych było 45 osób. 
Pielegniarka odwiedza 
pacjentów raz lub w 
razie potrzeby 2 razy w 
tygodniu.

86.90.E
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Utworzenie 
Powiatowego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej 
Piskiej dla osób chorych 
psychicznie, 
neurologicznie oraz 
osób z demencją 
starczą i chorobą 
Alzheimera. W ośrodku 
pomoc otrzyma 50 
uczestników terapii z 
terenu Powiatu 
Piskiego. Poza pomocą 
terapeutyczną 
uczestnicy terapii 
otrzymują pomoc 
prawną, socjalną, 
psychologiczną oraz 
środowiskową. Ośrodek 
rozpoczął swoją 
działalność od 
01.03.2015 r. zaś w 
okresie 
sprawozdawczym 
zostały 
przeprowadzone 
remonty oraz adaptacja 
budynków 
przeznaczonych na 
PŚDS w Białej Piskiej. 
Zajęcia prowadzone 
będą dwóch 
budynkach, w 
pierwszym pomoc 
znajdą osoby z 
chorobami 
psychicznymi oraz 
neurologicznymi (35 
osób), zaś w drugim 
budynku osoby z 
demencją starczą oraz 
chorobą Alzheimera (15 
osób). Zajęcia 
prowadzone będą od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 07:00 – 
15:00. Ośrodek 
zapewnia dwa posiłki 
(śniadanie i obiad) oraz 
transport uczestnikom 
terapii.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Wypożyczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
leczniczego w postaci 
łóżek leczniczych 
elektryczne lub 
hydrauliczne, wózków 
inwalidzkich. kuli, 
chodzików, balkoników. 
Wypożyczalnia działa 
na terenie Powiatu 
Piskiego oraz 
sąsiadujących 
powiatów. Opłaty 
ponoszą tylko osoby 
których dochód 
przekracza próg 
pomocy społecznej, 
osoby zaś których 
dochód jest niższy niż 
próg pomocy 
społecznej otrzymują 
sprzęt nieodpłatnie.  
Magazyn wypożyczalni 
znajduje się w Piszu 
oraz w Białej Piskiej.  
Wypożyczający 
otrzymują nieodpłatnie 
pampersy dla osób 
dorosłych oraz 
podkłady – w miarę 
posiadanych zapasów.

77.29.Z

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

Druk: MPiPS 8
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 661,937.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,538.60 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,640.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 62.92 zł

e) Pozostałe przychody 655,695.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

608,700.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,059.48 zł

418.00 zł

43,701.00 zł

1,940.48 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,639.12 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 4,538.60 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

1 Budowa szybu windowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu 2,377.91 zł

2 Zakup artykułów szkolnych dla dzieci z ubogiej i dysfunkcyjnej rodziny 1,160.69 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,538.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 608,700.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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: 627,039.04 zł 4,538.60 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

4,538.60 zł 4,538.60 zł

1,640.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

620,860.44 zł 0.00 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.)

własność

3 Zakup łóżka dla dziecka z ubogiej i dysfunkcyjnej rodziny 1,000.00 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

nie korzystała

34,898.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

1.0 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)

1.0 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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 
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)

10.00 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

10.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 40,722.02 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

40,722.02 zł

33,395.35 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 7,326.67 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

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)

0.00 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

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)

2,782.95 zł

10.00 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

10.00 osób

0.00 osób

5.00 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

5.00 osób

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

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

0.00 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)

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)

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)

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)

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

1 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Piszu

prowadzenie ŚDS w Piszu Miasto i Gmina Pisz 502,711.00 zł

2 Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Białej 
Piskiej

utworzenie PŚDS w Białej Piskiej Powiat Piski 550,000.00 zł

3 Stacja Socjalna w Piszu prowadzenie Stacji Socjalnej w 
Piszu

Miasto i Gmina Pisz 49,200.00 zł

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

3,000.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

ks. Marcin Pysz
Ewa Olchowy

Pisz, 03.07.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Remont budynków przeznaczonych na Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel 306,586.41 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Wojewódzki Województwa Warmińsko - Mazurskiego 1
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