
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-10

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 Zarządu TAK

Dariusz Vogel Skarbnik Zarządu TAK

Stanisława Kapteina 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

Karina Jabłońska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Patalan Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Krystyna Serlikowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

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.
15. Prowadzenie opieki medycznej, leczniczej stacjonarnej i dziennej.
16. Prowadzenie opieki hospicyjnej domowej i stacjonarnej.

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.
14. Prowadzenie Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – ZOL.
15. Prowadzenie Domów Opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
16. Prowadzenie Hospicjum Stacjonarnego oraz Hospicjum Domowego.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pisz. ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 
osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto 
osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym 
ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z 
funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku sprawozdawczym ES Betel 
kontynuowało rozbudowę ośrodka poprzez połączanie budynków parafialnych. 

2. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej. PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. 
Pomoc świadczona jest łącznie 50 osobom z czego: 50 osobom psychicznie chorym, neurologicznie chorych, z demencjami 
starczymi oraz z chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują 
kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest 
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka 
można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym ES Betel przeprowadziło dalsze 
remonty budynków PŚDS w Białej Piskiej.

3. Prowadzenie Stacji Socjalnej w Piszu. Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna prowadzona przez 
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W 
ramach Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. 
Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Przekazywane są nieodpłatnie pampersy, leki oraz środki opatrunkowe. Stacja ma pod 
opieką 31 osób 

4. Projekt: VII Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego, który odbył się w 
Piszu.  W turnieju wzięło udział 11 ŚDS-ów, blisko 200 osób z całego Woj. Warmińsko - Mazurskiego. 

5. Projekt: Pokonać niepełnosprawność - możliwości rozwoju oraz wsparcie udzielone osobom niepełnosprawnym. Projekt 
został zrealizowany dla uczestników zajęć w PŚDS w Białej Piskiej i polegał na cyklu konsultacji z psychologiem i psychiatra. W 
projekcie wzięło udział 50 osób potrzebujących wsparcia.

6. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu poprzez dobudowanie pracowni, która łączy dwa budynku ŚDS w 
Piszu.

7. Pomoc rodzinom ubogim i wykluczonym społecznie na terenie Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Suwałkach.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

470

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piszu. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Piszu działa od 01.12.2008 r. 
Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie 
chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia 
terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w 
tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują 
kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, 
pomoc odzieżową i żywnościową. Organem 
prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego 
Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej 
parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z 
funkcjonowania ośrodka można znaleźć na 
stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W 
roku sprawozdawczym Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel rozpoczęło rozbudowę 
ośrodka poprzez połączenie budynków.

88.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Białej Piskiej. PŚDS w 
Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc 
świadczona jest łącznie 50 osobom z czego: 50 
osobom psychicznie chorym, neurologicznie 
chorych, z demencjami starczymi oraz z chorobą 
Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie 
opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują 
kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, 
pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem 
prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego 
Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej 
parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z 
funkcjonowania ośrodka można znaleźć na 
stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-
bialapiska.pl W roku sprawozdawczym ES Betel 
przeprowadziło dalsze remonty budynków PŚDS 
w Białej Piskiej.

88.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Transport Osób Niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie posiada samochody 9 
osobowe, którym realizuje transport 
uczestników terapii zajęciowej 
Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Piszu. Miesięcznie transport przejeżdża 
blisko 2000 km przywożąc na zajęcia osoby 
z terenu Gminy Biała Piska i Gminy Pisz. 
Stowarzyszenie ponosi wszelkie koszty 
organizacji transportu. Ośrodki zwracają 
poniesione koszty realizacji transportu, zaś 
z ewentualnej nadwyżki zysku nad kosztami 
stowarzyszenie kupuje i przekazuje 
konieczny sprzęt dla PŚDS w Białej Piskiej i 
ŚDS w Piszu. Rozliczenie działalności 
następuje w okresach rocznych.

49.39.Z 0,00 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, 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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Stacji Socjalnej w Piszu. Od 2012 
roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa 
Stacja Socjalna prowadzona przez Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem 
Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii 
Pruskiej. W ramach Stacji Socjalnej prowadzona 
jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących 
pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. 
Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. 
Przekazywane są nieodpłatnie pampersy, leki 
oraz środki opatrunkowe. Stacja udziela pomocy 
w ciągu roku 330 osobom. Ponadto w ramach 
wparcia Stacji Socjalnej w Piszu podopiecznie 
otrzymują paczki żywnościowe przed świętami 
oraz w miarę możliwości odzież używana.

88.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 344 542,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 192 270,48 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 142 201,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2,58 zł

e) pozostałe przychody 10 068,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 60 949,10 zł

2.4. Z innych źródeł 201 025,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 8 043,90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 068,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 72 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

72 500,00 zł

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

w 
tym:

584,00 zł

9 365,10 zł

51 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 32 698,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 42 567,22 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 789,88 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 279 880,01 zł 15 789,88 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

159 572,07 zł 0,00 zł

99 634,28 zł 0,00 zł

0,00 zł

4 883,78 zł

0,00 zł

15 789,88 zł 15 789,88 zł

1 Plakaty 1 % 170,00 zł

2 Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu 9 983,13 zł

3 Pomoc dla rodzin potrzebujących w PEA w Suwałkach 5 636,75 zł

1 Parafia Ewangelicko - Augsburska w Suwałkach - Diakonia 5 636,75 zł

0,00 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

0,00 zł
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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)

4 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. 0,50 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)

2,20 etatów

2 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

19 osób fizycznych

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  -  
podać dodatkowo 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

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

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.
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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 
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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 91 337,79 zł

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

91 337,79 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

486,66 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 200,00 zł

2 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

85 497,79 zł

79 881,50 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

3 968,96 zł

- inne świadczenia 1 647,33 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 840,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 44 950,07 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 46 387,72 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

1 460,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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

1 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Piszu

Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych.

Gmina Pisz 718 427,98 zł

2 Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Białej 
Piskiej

Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych

Powiat Piski 898 035,00 zł

3 Stacja Socjalna w Piszu Prowadzenie Stacji Socjalnej w 
Piszu

Gmina Pisz 57 500,00 zł

4 VIII Turniej Tańca Przeprowadzenie turnieju tańca 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy woj. Warmińsko - 
Mazurskiego

Gmina Pisz 2 500,00 zł

5 Centrum Integracji 
Społecznej w Białej Piskiej

Prowadzenie działalności CIS w 
Białej Piskiej

Gmina Biała Piska 15 000,00 zł

6 Sprawność psychofizyczna 
szansą na lepsze jutro.

Organizacja dodatkowych zajęć 
terapeutycznych

Gmina Biała Piska 15 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 200,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ks. Marcin Pysz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2019-07-10
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