
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE TUROWSKIEGO 1 10-685 OLSZTYN OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KRS 0000081499

ORAGAN REJESTROWY SĄD REJONOWY W OLSZTUNIE VII WYDZIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

 

NIP 7393271974

REGON 511436288

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

OKRES SPRAWOZDAWCZY 01-01-2018 DO 31-12-2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONO PRZY ZAŁAOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ
STOWARZYSZENIE CO NAJMNIEJ 12 KOLEJNYCH MIEISĘCY OD DNIA BILNASOWEGO I DŁUŻEJ. NIE SĄ NAM ZNANE
OKOLICZNOŚCI, KTÓRE WSKAZYWAŁYBY NA ISTOTNE ZAGROŻENIE DLA KONTYNUWANIA PRZEZ
STOWARZYSZENIE DZIEŁALNOŚCI. 

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PROWADZONYCH W ROKU OBROTOWYM ZGODNIE Z DOKUMNETACJĄ PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKĄ)
RACHUNKOWOŚCI USTALONĄ I WPROWADZONĄ DO STOSOWANIA POSTANOWIENIAMI UCHWAŁY 14/11 ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA Z 14-12-2011 R. OBOWIĄZUJĄCYM Z DNIEM 01-01-2012 R. DOTYCZY: ZASADY USTALANIA ROKU
OBROTOWEGOI OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH, ZAKŁADOWEJ WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW  ORAZ
USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO, ZASAD PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOKUMENTACJI SYSTEMU
PRZETWARZANIA DANYCH, SYSTEMU OCHRONY DANYCH I ICH ZBIORÓW. 

ZAKŁADOWE ZASADY, METODYI WZORY WYBRANO SPOŚRÓD MOŻLIWYCH DO STOSOWANIA ZASAD, METOD I
WZORÓW DOPUSZCZALNYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI I WPROWADZONO JE DO STOSOWANIA NA OKRES
WIELOLETNI. 

 

METODA WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE - CENA NABYCIA (KOSZT WYTWORZENIA,
WARTOŚĆ PRZESZACOWANA PO AKTUALIZACJI) - UMORZENIE - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI 

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - OGÓŁ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ICH NABYCIEM LUB WYTWORZENIEM - ODPIS Z
TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI 

INWETYCJE DŁUGOTERMINOWE - CENA NABYCIA - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI 

INWETYCJE KRÓTKOTERMINOWE - CENA RYNKOWA ALBO CENA NABYCIA LUB CENA RYNKOWA (WYBRANO
NIŻSZĄ CENĘ)

        Druk: NIW-CRSO



RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE - CENA NABYCIA LUB KOSZTY WYTWORZENIA, PRZY CZYM W OBU
WYPADKACH PRZYJETA KWOTA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY SPRZEDAŻY NETTO NA DZIEŃ BILANSOWY

NALEŻNOŚCI I UDZIELONE POŻYCZKI - KWOTA WYMAGANEJ ZPAŁATY (Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY
OSTROŻNOŚCI)

ZOBOWIĄZANIA - KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY 

REZERWY - UZASADNIONA, WIARYGODNIE NOSZACOWANA WIELKOŚĆ

KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE - WARTOŚĆ NOMINALNA

POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA - WARTOŚĆ NOMINALNA

 

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO - WYNIK FINANSOWY BRUTTO KORYGUJE SIE O BIEŻĄCY PODATEK
DOCHODOWY 

 

SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

JEDNOSTKA SPORZĄDZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE W WERSJI, KTÓRA WYNIKA Z ZAŁACZNIKA NR 6 DO
USTAWY O RACHUNKOWOŚCI. W SKŁAD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WCHODZĄ: BILANS, RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT, INFORMACJA DODATKOWA OBEJMUJĄCA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA. 

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

ILONA IRZYK

WANDA AGNIESZKA JABŁOŃSKA 
MARIA JASIŃSKA-ZAMARJA 
ANNA MIERZEJEWSKA-MAŁŻ 
MARIOLA PTAK-SAMSEL 
MAŁGORZATA MARIA MICHAŁOWSKA 
MAŁGORZATA DERKOWSKA 
AGNIESZKA NOWOKUŃSKA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

NA DZIEŃ 31-12-2018 R. 

Zobowiązania długoterminowe (kredyt inwestycyjny)                752 530,10 zł
Zobowiązania krótkoterminowe

                  73 927,44 zł
w tym
1. z tytułu dostaw i usług                           976,27 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.                      72 951,17 zł
3. z tytułu wynagrodzeń                                  -   zł
4. inne                                  -   zł
Razem zobowiązania                826 457,54 zł

 

STAN NA DZIEŃ 31-12-2018 R. 

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 

1. Subkonta podopiecznych                    339 393,17 zł Razem zobowiązania pozabilansowe                339 393,17 zł

 

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (RAZEM KASA I BANK) NA DZIEŃ 31-12-2018 R. TO KWOTA 1 441 865,97 ZŁ 

NALEŻNOŚCI 

Należności długoterminowe (razem)                                  -   zł
Należności krótkoterminowe

                  15 299,92 zł
w tym
1. z tytułu dostaw i usług                           124,23 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.                           280,38 zł
3. z tytułu wynagrodzeń                                  -   zł
4. inne                      14 895,31 zł
Razem należności                   15 299,92 zł

 

 

ŚRODKI TRWAŁE RAZEM:

STAN NA POCZĄTEK ROKU  6 152 111,63 ZŁ

ZWIĘKSZENIA  167 944,41 ZŁ

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2018 296 014,53 ZŁ

DOTYCHCZSOWA UMOWORZENIA (BEZ ROKU 2018) 1 310 259,87 ZŁ

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31-12-2018  TO KWOTA 4 713 781,64 ZŁ

 

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących
ze środków publicznych

Struktura przychodów w  organizacji PLN
Przychody z działalności statutowej                                                         1 719 336,98 zł
Składki członkowskie                                                               8 695,00 zł

        Druk: NIW-CRSO



Przychody WTZ                                                        1 298 515,82 zł
** Dotacja Miejski Zespół na WTZ                                                        1 161 720,00 zł
** Dotacja Urząd Miasta na WTZ                                                           129 080,00 zł
** Przychody z Kiermaszu WTZ                                                              7 715,82 zł
Program- Mam szanse mam wsparcie PFRON                                                            50 000,00 zł
Darowizny na działalność statutową os.fizyczne                                                             35 734,00 zł
Darowizny firmy i instytucje                                                               6 888,08 zł
Darowizny - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego                                                            316 054,08 zł
Darowizny-nawiązki sądowe                                                                3 450,00 zł
Zbiórki Publiczne                                                                                    -   zł
Przychody z działalności gospodarczej                                                         1 410 678,99 zł
Działalność gospodarcza - wynajem                                                         1 273 115,06 zł
Działalność gospodarcza - sprzedaż usługi inne                                                            128 100,76 zł
Działalność gospodarcza - sprzedaż towarów rękodzieło                                                                9 463,17 zł
Przychody z operacji finansowych                                                              12 679,43 zł
Przychody - pozostałe operacyjne                                                              42 392,16 zł
Razem w PLN                                                         3 185 087,56 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w organizacji
PLN

Realizację celów statutowych organizacji nieodpłatnej
Koszty realizacji działań statutowych                                                                    248 705,62 zł
Wsparcie podopiecznych w ramach pomocy społecznej (SUBKONTA)                                                                     181 604,44 zł
Punkt Konsultacyjny - warsztaty terapeutyczne, diagnozy                                                                       22 380,00 zł
Program "Mam wsparcie, mam szanse" śr. własne                                                                       12 063,89 zł
Dofinansowanie działalności WTZ                                                                      32 657,29 zł
Koszty realizacji zadań statut -  WTZ,  w tym:                                                                 1 297 180,40 zł
Koszty Urzędu Miasta                                                                    129 080,00 zł
Koszty Zespół Miejski ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                 1 161 720,00 zł
Koszty kiermaszowe WTZ                                                                        6 380,40 zł
Program "Mam wsparcie, mam szanse" śr. PFRON                                                                      50 000,00 zł
Program "Na Końskim Grzbiecie"                                                                           960,00 zł
Koszty administracyjne działalności statutowej, w tym:                                                                    306 534,51 zł
Amortyzacja                                                                       43 838,46 zł
Zużycie materiałów i energii                                                                       22 277,63 zł
Usługi obce                                                                       50 696,14 zł
Wynagrodzenia                                                                     120 290,76 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                       24 287,39 zł

Podatki i opłaty                                                                         1 222,70 zł
Usługi bankowe                                                                         2 476,25 zł
Koszty reklamy, marketinhu i promocji 1%                                                                       35 396,44 zł
Koszty pozostałe                                                                         6 048,74 zł
Koszty działalności gospodarczej, w tym:                                                                    266 218,56 zł
Koszty wynajmu                                                                     151 261,49 zł
Koszty usługi inne                                                                     111 189,29 zł
Wartość sprzedanych towarów                                                                         3 767,78 zł
Koszty administracyjne działalności gospodarczej, w tym:                                                                    180 292,57 zł
Amortyzacja                                                                     125 607,48 zł
Zużycie materiałów i energii                                                                         2 583,46 zł
Usługi obce                                                                         5 882,98 zł
Wynagrodzenia                                                                       24 600,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                         5 053,65 zł
Podatki i opłaty                                                                       15 414,25 zł
Usługi bankowe                                                                         1 150,75 zł
Koszty reklamy, marketinhu i promocji                                                                                   -   zł
Koszty pozostałe                                                                                   -   zł
Koszty operacji finansowych                                                                      31 610,70 zł
Koszty - pozostałe operacyjne                                                                    379 619,38 zł

        Druk: NIW-CRSO



KOSZTY RAZEM                                                      2 761 121,74 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok 2018
1.Zwiększenie funduszu podstawowego                                                             -   zł
2.Zwiększenie funduszu zapasowego                                                 373 963,82 zł
Razem                                                373 963,82 zł

 

ZARÓWNO WYNIK FINANSOWY JAK I ŚRODKI UZYSKANE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI - WSZELKIE ŚRODKI BUDOWANE SĄ DLA
KORZYŚCI I DO WYKORZYSTANIA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY POZOSTAŁ NA TYM SAMYM POZIOMIE TJ. 2 562 702,25 ZŁ

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ROK 2018 ZACZĘLIŚMY ZE STANEM 297 561,33Z ZŁ (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA PRZEZ NASZYCH PODOPIECZNYCH)

W ROKU KALENDARZOWYM 2018 NA KONTA NASZYCH PODOPIECZNYCH WPŁYNĘŁA KWOTA 227 147,38 ZŁ

Z TYTUŁU ROZLICZSENIA, TJ PRZEDSTAWIENIA FAKTUR NA LECZENIE I REHABILITACJĘ PODOPIECZYCH WYDANO KWOTĘ 185 315,54 ZŁ

STAN ŚRODKÓW NA SUBKONTACH NA DZIEŃ 31-12-2018 R. WYNOSI 339 393,17 ZŁ

 

KWOTA OGÓŁEM KTÓRA WPŁYNĘŁA Z TZW 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH TO 316 054,08 ZŁ 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

PODATEK DOCHODOWY ZA 2018 ROK TO KWOTA 50 002,00 ZŁ

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW TO KWOTA 899 528,31 ZŁ (WIELKOŚĆ DOTACJI I DOFINANSOWAŃ DO PROJEKTÓW)

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW TO KWOTA 1803,86 ZŁ

 

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

ILONA IRZYK

WANDA AGNIESZKA JABŁOŃSKA 
MARIA JASIŃSKA-ZAMARJA 
ANNA MIERZEJEWSKA-MAŁŻ 
MARIOLA PTAK-SAMSEL 
MAŁGORZATA MARIA MICHAŁOWSKA 
MAŁGORZATA DERKOWSKA 
AGNIESZKA NOWOKUŃSKA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o
rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na
podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-25

ILONA IRZYK

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

WANDA AGNIESZKA JABŁOŃSKA 
MARIA JASIŃSKA-ZAMARJA
ANNA MIERZEJEWSKA-MAŁŻ
MARIOLA PTAK-SAMSEL
MAŁGORZATA MARIA MICHAŁOWSKA
MAŁGORZATA DERKOWSKA
AGNIESZKA NOWOKUŃSKA

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE
10-685 OLSZTYN
TUROWSKIEGO 1 
0000081499

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 4 738 049,34 4 713 781,64

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 738 049,34 4 713 781,64

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 328 684,93 1 458 969,75

I. Zapasy 23 000,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 2 859,37 15 299,92

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 302 825,56 1 441 865,97

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 803,86

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 6 066 734,27 6 172 751,39

PASYWA

A. Fundusz własny 4 072 801,72 4 446 765,54

I. Fundusz statutowy 2 562 702,25 2 562 702,25

II. Pozostałe fundusze 1 260 579,70 1 510 099,47

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 249 519,77 373 963,82

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 993 932,55 1 725 985,85

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 1 003 373,30 752 530,10

III. Zobowiązania krótkoterminowe 48 254,54 73 927,44

IV. Rozliczenia międzyokresowe 942 304,71 899 528,31

PASYWA razem 6 066 734,27 6 172 751,39

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

Druk: NIW-CRSO



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 2019-06-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica TUROWSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-685 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89-538-92-61

Nr faksu 89-538-92-51 E-mail i.irzyk@wyjatkoweserce.pl Strona www 
http://zpe.olsztyn.pl/28/wspomaganiarozwojudzieci

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51143628800000 6. Numer KRS 0000081499

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

Wanda Agnieszka 
Jabłońska

Przewodnicząca TAK

Maria Helena Jasińska - 
Zamarja

Wiceprzewodnicząca TAK

Anna Mierzejewska - Małż Wiceprzewodnicząca TAK

Małgorzata Maria 
Michałowska

Sekretarz TAK

Mariola Anna Ptak Samsel Skarbnik TAK

Agnieszka Nowokuńska Członek Zarządu TAK

Małgorzata Danuta 
Derkowska

Członek Zarządu TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bernadeta Jabłońska Komisja Rewizyjna TAK

Krystyna Gregorczyk Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dzieci, 
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. 
2. Pomoc rodzinie, nauczycielom, opiekunom i specjalistom  zajmującym 
się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, terapią  oraz 
opieką i pielęgnacją osoby niepełnosprawnej;
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących 
rehabilitacji, rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko 
rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci;
4.  Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod 
pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niepełnosprawnymi;
5.  Dbałość o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych;
6. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci pełnosprawnych;
7. Organizowanie i prowadzenie różnych form: edukacji, opieki, terapii, 
warsztatów, aktywizacji zawodowej i społecznej, szkoleń, itp.;
8. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii,    
 edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój osób 
niepełnosprawnych;
9. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z osobami 
niepełnosprawnymi.
10. Poszerzanie infrastruktury zapewniającej polepszenie warunków 
rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 
11. Organizowanie działań o charakterze pomocy społecznej, w tym 
wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju  dzieci 
niepełnosprawnych, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej 
członków;
2. Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków 
konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych.;
3. Stworzenie bazy danych dzieci niepełnosprawnych, gromadzenie 
informacji o możliwej pomocy oraz prowadzenie rejestru dzieci;
4. Pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji zadań 
statutowych Stowarzyszenia;
5. Współpracę z władzami samorządowymi innymi stowarzyszeniami, z 
organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu oraz z 
instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi;
6. Prowadzenie działalności gospodarczej z tym, że wszystkie dochody 
przeznaczone będą wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
7. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji 
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Umowa nr FIOP/1/2018 z dnia 14.06.2018 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim
Tytuł zadania: „Mam wsparcie – mam szanse. Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego dzieci i młodzieży z 
zespołem Aspergera”

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 
okres realizacji czerwiec – grudzień 2019 r.

Zadanie 1: „Ja i Ty, czyli My”. Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera
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Zadanie 2: Zajęcia z gospodarstwa domowego
Zadanie 3: Zajęcia trening koncentracji uwagi

  Łącznie 64 osoby uczęszczające do masowych placówek edukacyjnych wzięły udział w zadaniu 1 i 2, natomiast w zadaniu 3 
uczestniczyło 42 beneficjentów.
  Uczestnicy mieli szanse kształtować praktyczne umiejętności społeczne, uczyli się samodzielności, zaradności życiowej, 
przestrzegania zasad, reguł i norm ogólnospołecznych, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w szkołach macierzystych 
oraz ich środowiskach społecznych. W trakcie zajęć z gospodarstwa domowego nabywali praktyczne umiejętności organizacji 
życia codziennego, co pozwoli im na większą aktywność życiową i zaradność osobistą, a w przyszłości z pewnością samodzielne 
funkcjonowanie. Podczas treningu koncentracji rozwijali swoje umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na wykonywanych 
czynnościach i przeżywanych emocjach, co zwiększa ich szanse na podejmowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. 
Konsekwencją zorganizowanych działań będzie z pewnością zmniejszenie negatywnego zjawiska „pozbywania się” dzieci z 
zespołem Aspergera ze szkół masowych i umieszczania ich w szkołach specjalnych.

Zadanie 4: Letni maraton terapeutyczny

  W maratonie uczestniczyło 12 dzieci (dwa turnusy po 6 osób)

  Dzieci z zespołem Aspergera w trakcie letniego maratonu terapeutycznego utrwaliły i zgeneralizowały swoje umiejętności 
społeczne kształtowane w ciągu roku szkolnego podczas weekendowych spotkań terapeutycznych. Mieli również szansę 
atrakcyjnie i ciekawie spędzić czas wolny, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Zadanie 5: Konsultacje dla rodziców

  Łącznie z konsultacji skorzystało 65 rodziców dzieci z zespołem Aspergera, uczęszczających na grupowe zajęcia w ramach 
podzadań 1, 2 i 3.  

  Rodzice zostali włączeni w proces rehabilitacji społecznej swoich dzieci. Pozwoliło im to rozwinąć kompetencje w zakresie 
opieki i kierowania procesem rozwoju swojego dziecka. Dzięki temu mają szanse świadomie współuczestniczyć w terapii 
swojego dziecka i są partnerami specjalistów w działaniach wspierających proces rehabilitacji. 

Zadanie 6: Warsztaty „Mam zespół Aspergera” – zajęcia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i liceum

  Działaniami objęto 56 osób (2 grupy młodzieży) z dwóch szkół podstawowych Olsztyna.

  Uczestnicy warsztatów mieli szanse nabycia wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, co pozwoli na zmniejszenie 
zasięgu odtrącenia i wyłączenia uczniów z zespołem Aspergera z ich środowiska rówieśniczego, wyeliminuje akty agresji i 
stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi, i jednocześnie pozwoli na wsparcie tych osób w realizacji nauki szkolnej w ich 
placówkach macierzystych.

Zadanie 7: Szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu Aspergera  

  W szkoleniach wzięło udział 63 nauczycieli (przede wszystkim z miasta Olsztyna, powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, 
lidzbarskiego, szczycieńskiego).  

  Zgłoszeń było zdecydowanie więcej, dlatego podjęto decyzję o organizacji jeszcze dwóch dodatkowych spotkań. Chcieliśmy 
wyjść na przeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich tych osób, które pragnęły pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w 
zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera. 
  Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień: „Zespół Aspergera – od rozwoju do terapii“ oraz „Uczeń z zespołem Aspergera“.
  Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli swoje umiejętności praktyczne na temat zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. Pozwoli im to na lepsze zrozumienie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększy ich wrażliwość i chęć niesienia 
mądrej i dobrze ukierunkowanej pomocy, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Innowacją, jaka została wprowadzona na spotkaniach, było 
zaproszenie gościa specjalnego, oligofrenopedagoga, osoby z zespołem Aspergera, która podzieliła się swoim doświadczeniem z 
uczestnikami szkolenia. W ankietach ewaluacyjnych i podczas późniejszej korespondencji uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili 
pomysł spotkania z osobą dorosłą, która bezpośrednio podzieliła się swoim doświadczeniem i pokazała, jak wygląda codzienna 
rzeczywistość młodego człowieka ze schorzeniem ze spektrum autyzmu.  
II. Zajęcia realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” „Twórcze warsztaty Klubu Myszki Norki”

  Warsztaty rękodzielnicze
Ilość osób objęta zajęciami: 11
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  Warsztaty taneczne
Ilość osób objęta zajęciami: 16

  Warsztaty ceramiczne
Ilość osób objęta zajęciami: 5

  Warsztaty muzyczno – teatralne
Ilość osób objęta zajęciami: 10
Wszystkie zajęcia realizowane były od marca 2018 r. do końca roku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej), z kontynuacją do 
lutego 2019 r. 
Łączna liczba godzin realizowanych zajęć: 216
III. Zajęcia realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zajęcia sportowe
Ilość osób objętych zajęciami: 12
Zajęcia realizowane od grudnia 2018 r. do końca roku (raz na dwa tygodnie), z kontynuacją do czerwca 2019 r.  
IV.Podpisano Umowę o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dobry Start na rzecz realizacji projektu „Zuchy idą do przedszkola” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako partner Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za realizację zajęć niwelujących 
deficyty dzieci, w tym deficyty wynikające z niepełnosprawności – w zakresie wsparcia lidera w realizacji zadania poprzez 
udzielanie wsparcia merytorycznego  oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym pracy z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo do odpowiedzialności Stowarzyszenia należy doskonalenie umiejętności, kompetencji i 
kwalifikacji nauczycieli – w zakresie zaangażowania osób prowadzących cykl 4 szkoleń z zakresu pracy z dziećmi autystycznymi. 
Okres realizacji projektu 01.12.2018-31.01.2020.
V.Zawarto umowę darowizny nr 424/2018 z Fundacją ENERGA 
Wartość darowizny 1 400,00 zł. 
Dotyczy kosztów zakupu leków dla Podopiecznego Stowarzyszenia.
VI. Zawarto umowę darowizny z Studiem Animacji Ruchowej „RYTM” Magdalena Faszcza
Przedmiot darowizny: bony towarowe carrefour o wartości 1 500,00 zł umożliwiające zakupy w sklepach Carrefour, Market i 
Express na terenie całego kraju.
VII. Otrzymano darowiznę od osób prywatnych w postaci materiałów szkolnych i papierniczych, która została wyceniona na 1 
500,00 zł (zbiórka materiałów odbyła się podczas uroczystości weselnej).  
VIII. Zorganizowano dwa wydarzenia ze środków pozyskanej w 2017 r. darowizny od osoby prywatnej: „Jestem dorosły, jestem 
samodzielny“ obóz dla osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz wycieczkę edukacyjną do Trójmiasta dla uczniów XV Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Gimnazjalnymi. 

  Obóz odbył się w terminie 14-21 lipca 2018 r. w miejscowości Hartowiec. Wzięło w nim udział 10 osób z niepełnosprawnością i 
7 opiekunów. W trakcie pobytu zorganizowano dwie wycieczki wyjazdowe. Pierwsza z nich do Grudziądza (zwiedzanie, atrakcje 
Mega Parku), druga do Kamionki koło Nidzicy (zajęcia z gliną, wioska garncarska). Inne wycieczki objęte programem – szlakiem 
wodnym jeziora w Hartowcu, piesza wycieczka do wioski Hartowiec (ognisko). Wysokość wykorzystanych środków  5 000,00 zł.
  Wycieczka do Trójmiasta miała miejsce w dniach 21-22 października 2018 r. Wzięło w niej udział 19 uczestników i 9 
opiekunów. Opiekę nad uczestnikami sprawowało 9 opiekunów. W trakcie dwudniowej wycieczki młodzież zwiedzała atrakcje 
Gdańska i Gdyni. Uczestnicy odwiedzili Gdański Teatr Szekspirowski, gdzie obejrzeli sztukę „Burza” oraz zwiedzili teatr poznając 
jego tajemnice. Został również zorganizowany wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  oraz do Centrum Nauki 
Eksperyment w Gdyni. Oprócz zwiedzania stałych oraz interaktywnych wystaw, młodzież miała również możliwość 
uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych np. warsztaty techniki elektroniki. Wysokość wykorzystanych środków  3 524,71 zł.
IX. Na koniec 2018 r. aktywnych było 106 umów o prowadzenie subkonta w ramach pomocy społecznej (trzy umowy w trakcie 
roku zostały rozwiązane, dwie w skutek śmierci podopiecznych Stowarzyszenia, jedna w związku z nie uzyskaniem przez dziecko 
przedłużenia orzeczenia o niepełnosprawności).
Łącznie złożono w ciągu roku 300 wniosków o wypłatę środków zgromadzonych na subkontach na łączną kwotę 175 021,24 zł. 
Środki do wykorzystania na dzień 31.12.2018r. to kwota 339 393,17 zł.
X. W 2018 r. w ramach 1% uzyskano środki w wysokości 316 054,08 zł, z czego 
217 919,38 zł to kwota przekazana na podopiecznych Stowarzyszenia w ramach prowadzonych subkont.

XI. W 2018 r. funkcjonowało w ramach Stowarzyszenia 12 grup realizujących zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności 
Społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera. Zajęcia przeznaczone były dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób z Zespołem Aspergera mających trudności w funkcjonowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Każda grupa prowadzona 
była przez dwóch terapeutów, realizujących podczas zajęć zagadnienia zawarte w programach zajęć opracowanych na początku 
roku szkolnego. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu (oprócz grupy dorosłych) od stycznia do grudnia  z wyłączeniem 
miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień). Każda grupa zrealizowała 20 zajęć (60 godzin), wyjątkiem była grupa dla osób dorosłych, 
która zrealizowała 10 spotkań (30 godzin). Grupy liczyły do 6 uczestników. W 2018 roku wpłynęło 36 nowych wniosków o 
przyjęcie uczestników na grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Przyjętych zostało 32 uczestników, nie przyjęto 4
 uczestników (z powodu trudnych zachowań, rezygnacji wnioskodawcy, bądź braku miejsc). W trakcie roku zrezygnowało z zajęć 
31 uczestników. Rezygnacja z zajęć spowodowana była m.in. rozpoczęciem nauki w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 
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(SP, Gimnazjum, Liceum), nasilającymi się zachowaniami trudnymi, uczęszczaniem na zajęcia TUS w szkołach macierzystych 
uczniów lub innych placówkach). Łącznie zajęciami grupowymi TUS objętych było 97 uczestników.

Klub Wyjątkowego Rodzica w Iławie działający przy Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce

W 2018 roku zajęcia w Klubie Wyjątkowego Rodzica odbywały się według następującego planu;  
  - w każdy czwartek o godz. 16.00 zumba dla kobiet i dzieci oraz równoległe zajęcia na siłowni dla mężczyzn;
 - w co drugi poniedziałek o godz. 16.00 spotkania w Klubie obejmowały zajęcia muzyczne, plastyczne i czytelnicze;
-  raz w miesiącu o godz.12.00 wyjście do restauracji "Czapa" w Iławie;
   dodatkowo w maju odbyła się wycieczka do rezerwatu nad jeziorem Jasne;
   w czerwcu odbył się Piknik Rodzinny w Zielonym Zakątku w Iławie dla uczestników Klubu ich  rodzin i osób prowadzących 
zajęcia oraz dla przyjaciół i sympatyków naszego Klubu;
  we wrześniu zmieniono siedzibę i obecnie zajęcia odbywają się w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie na ulicy 
Kościuszki;
  w listopadzie wzięto udział w kilkutygodniowym projekcie organizowanym przez Stowarzyszenia Powiatu iławskiego.

 Dzięki zajęciom  w Klubie osoby z autyzmem zdobywają cenne doświadczenia,  mają swoje miejsce i zaspokajają potrzebę 
przynależności do grupy. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Po wielu latach starań o lepsze warunki lokalowe, sanitarne, techniczne i zdrowotne dla uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce jako jednostka prowadząca warsztat doprowadziło do rozpoczęcia  modernizacji i 
rewitalizacji budynku przy ulicy Bałtyckiej 45.
Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta i  gminą Olsztyn jako właścicielami budynku i posesji, które w swoich zadaniach 
mają pracę na rzecz osób niepełnosprawnych,  w czerwcu 2017 roku funkcjonowanie i działalność warsztatu została 
przeniesiona do siedziby tymczasowej przy 
ul. Turowskiego 3, gdzie mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4.
Warsztat po podpisaniu niezbędnych umów uzyskał dla swojej działalności  10 sal lekcyjnych oraz sanitariaty, zaadaptowanych  
na potrzeby funkcjonowania warsztatu. Skrzydło budynku szkoły zostało oddzielone ścianą działową  z przejściem dla uniknięcia 
 problemów wynikających z różnic w funkcjonowaniu placówki  typowo szkolnej i warsztatu terapii zajęciowej.
Przenosiny oczywiście powodowały  problemy z  zaadaptowaniem uczestników do nowych warunków, zmian rytuałów 
dowożenia, dostawania się do warsztatów komunikacją publiczną. Zostały zmodyfikowane  plany zajęć, grafiki ćwiczeń, 
uwzględniono  zmiany w indywidualnych programach rehabilitacji.
Koniec prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych (z jednoczesnym powiększeniem powierzchni użytkowej) budynku i posesji 
przy ulicy Bałtyckiej 45.

Stan na 31.12.2018 r. – 77 uczestników

Liczba uczestników w przedziale wiekowym:
o 20-29 - 29 (wzrost)
o 30-39 - 32 (bez zmian)
o >40         - 16 (wzrost)

Średni wiek uczestnika Warsztatu – 31,2 lat  (spadek)
Średni okres pobytu uczestnika w WTZ – 8,6  lat (spadek)

Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej:
 WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 z (z możliwością prowadzenia 
sporadycznie zajęć również w innych terminach)
 W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu.
 Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5-cio i 6-cio osobowych, w 
profilowanych tematycznie pracowniach terapeutycznych:
1. Poligraficzno-introligatorskiej
2. Rękodzieła artystycznego
3. Ceramicznej
4. Krawieckiej
5. Zaradności osobistej
6. Plastycznej
7. Gospodarstwa domowego
8. Komputerowej
9. Metalowo-elektrycznej
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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

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

509

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

10. Obróbki drewna 
11. Ogrodniczej 
12. Techniczno-ekologicznej 
13. Medialno-turystycznej
PUNKT KONSULTACYJNO - DIAGNOSTYCZNT – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Przeprowadzono 78 diagnoz ze spektrum autyzmu w ramach działalności gospodarczej.
PUNKT KONSULTACYJNY – ŚRODKI WŁASNE STOWARZYSZENIA 
Przeprowadzono 55 diagnoz ze spektrum autyzmu ze środków własnych Stowarzyszenia.
Przygotowano 28 opinii.
ZAJĘCIA, KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODRCZA 
Przeprowadzono 123 godz. zajęć terapeutycznych indywidualnych.
Wydano 5 opinie.
DZIAŁALNOŚC RĘKODZIELNICZA 
Umowa z Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
Kiermasze: ( walentynkowy, wielkanocny,  1 listopada, bożonarodzeniowy) za cały rok przychód z niego wyniósł 9463,17 zł
WYNAJEM SAL 
5331,10 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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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

Szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu 
Aspergera  
W szkoleniach wzięło udział 63 nauczycieli 
(przede wszystkim z miasta Olsztyna, powiatu 
olsztyńskiego, ostródzkiego, lidzbarskiego, 
szczycieńskiego).  
Zgłoszeń było zdecydowanie więcej, dlatego 
podjęto decyzję o organizacji jeszcze dwóch 
dodatkowych spotkań. Chcieliśmy wyjść na 
przeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich 
tych osób, które pragnęły pogłębić wiedzę i 
umiejętności praktyczne w zakresie pracy z 
dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera. 
 Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień: 
„Zespół Aspergera – od rozwoju do terapii“ oraz 
„Uczeń z zespołem Aspergera“.
 Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę i 
podnieśli swoje umiejętności praktyczne na 
temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pozwoli 
im to na lepsze zrozumienie osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zwiększy ich wrażliwość i chęć 
niesienia mądrej i dobrze ukierunkowanej 
pomocy, a w konsekwencji przyczyni się do 
poprawy funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w różnych rolach 
społecznych i w różnych środowiskach. 
Innowacją, jaka została wprowadzona na 
spotkaniach, było zaproszenie gościa 
specjalnego, oligofrenopedagoga, osoby z 
zespołem Aspergera, która podzieliła się swoim 
doświadczeniem z uczestnikami szkolenia. W 
ankietach ewaluacyjnych i podczas późniejszej 
korespondencji uczestnicy bardzo pozytywnie 
ocenili pomysł spotkania z osobą dorosłą, która

88.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Warsztaty „Mam zespół Aspergera” – zajęcia dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej i 
liceum
Działaniami objęto 56 osób (2 grupy młodzieży) z 
dwóch szkół podstawowych Olsztyna.
Uczestnicy warsztatów mieli szanse nabycia 
wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, co pozwoli na zmniejszenie zasięgu 
odtrącenia i wyłączenia uczniów z zespołem 
Aspergera z ich środowiska rówieśniczego, 
wyeliminuje akty agresji i stygmatyzacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi, i jednocześnie 
pozwoli na wsparcie tych osób w realizacji nauki 
szkolnej w ich placówkach macierzystych.

85.60.Z 0,00 zł
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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

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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zajęcia trening koncentracji uwagi

  Łącznie 64 osoby uczęszczające do masowych 
placówek edukacyjnych wzięły udział w zadaniu 
1 i 2, natomiast w zadaniu 3 uczestniczyło 42 
beneficjentów.
  Uczestnicy mieli szanse kształtować praktyczne 
umiejętności społeczne, uczyli się 
samodzielności, zaradności życiowej, 
przestrzegania zasad, reguł i norm 
ogólnospołecznych, które pozwolą im na lepsze 
funkcjonowanie w szkołach macierzystych oraz 
ich środowiskach społecznych. W trakcie zajęć z 
gospodarstwa domowego nabywali praktyczne 
umiejętności organizacji życia codziennego, co 
pozwoli im na większą aktywność życiową i 
zaradność osobistą, a w przyszłości z pewnością 
samodzielne funkcjonowanie. Podczas treningu 
koncentracji rozwijali swoje umiejętności 
koncentracji i skupienia uwagi na 
wykonywanych czynnościach i przeżywanych 
emocjach, co zwiększa ich szanse na 
podejmowanie prawidłowych relacji z 
rówieśnikami. Konsekwencją zorganizowanych 
działań będzie z pewnością zmniejszenie 
negatywnego zjawiska „pozbywania się” dzieci z 
zespołem Aspergera ze szkół masowych i 
umieszczania ich w szkołach specjalnych.

85.60.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) 3 185 087,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 719 336,98 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 410 678,99 zł

d) przychody finansowe 12 679,43 zł

e) pozostałe przychody 42 392,16 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami 
w Olsztynie przy ul. Edwarda Turowskiego 1 (powierzchnia działki 11339m2 obręb 126) W 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce 
przeznaczyło pod wynajem część pomieszczeń na działalność edukacyjno-rehabilitacyjno-
oświatową tj. 1992,57m2 w budynku będącym własnością Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce 
przy ul. E. Turowskiego 1. Pomieszczenia wynajmowane są dla Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Olsztynie.

2 86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklastyfikowana, 
dotyczyła przede wszystkim działalności Punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla dzieci z 
autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedmiotem działań 
było prowadzenie konsultacji, diagnozowanie i opracowywanie opinii przede wszystkim w 
zakresie schorzeń ze spektrum autyzmu. W poradni rodzice uzyskiwali pomoc w postaci 
zdiagnozowania dziecka i zastosowania właściwej rehabilitacji i terapii, wspierani byli w 
opiece nad dziećmi i uczeni rozwiązywania problemów dotyczących ich trudnego zachowania. 
Specjaliści wskazywali indywidualne i grupowe programy terapii oraz kierowali dzieci na 
zajęcia specjalistyczne: trening umiejętności społecznych w grupie lub terapię indywidualną.

3 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Umowa 
zawarta z Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. Na jej podstawie 
Muzeum przejęło w depozyt z przeznaczeniem na sprzedaż wyroby podopiecznych 
Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Rękodzieło podopiecznych Stowarzyszenia, w tym 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej było również sprzedawane podczas 
organizowanych na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie czy Urzędu Miasta 
Olsztyna kiermaszy: walentynkowego, wielkanocnego, bożonarodzeniowego, czy z okazji 
święta 1 listopada.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 316 054,08 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 340 800,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

129 080,00 zł

1 211 720,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51 317,08 zł

2.4. Z innych źródeł 1 476 916,40 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 122 490,96 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 297 561,33 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 185 315,54 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: 2 761 121,74 zł 1 596 846,02 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

1 596 846,02 zł 1 596 846,02 zł

0,00 zł 0,00 zł

266 218,56 zł

31 610,70 zł

486 827,08 zł

379 619,38 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 35 396,44 zł 0,00 zł

w 
tym:

8 695,00 zł

35 734,00 zł

6 888,08 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 144 460,43 zł

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)

27 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)

27,00 etatów

25 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 144 460,43 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  -  
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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

170 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 
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 1 173 241,81 zł

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

1 049 291,81 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 

123 950,00 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)

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
(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)  

15 410,18 zł

0 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) 

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

988 319,60 zł

815 652,75 zł

- nagrody

- premie

61 833,96 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 110 832,89 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 184 922,21 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 049 291,81 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

0,00 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

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)

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób upośledzonych 
umysłowo

Gmina Olsztyn 129 080,00 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

11 651,76 zł

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób upośledzonych 
umysłowo

Miejski Zespół Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych

1 161 720,00 zł

2 Mam szansę mam wsparcie Aktywizacja psychiczna i 
fizyczna dzieci z Zespołem 
Aspergera oraz ich rodzin

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

50 000,00 zł

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

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

Wanda Agnieszka Jabłońska 
(Przewodnicząca) 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

2019-06-18
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-25

ILONA IRZYK

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

WANDA AGNIESZKA JABŁOŃSKA 
MARIA JASIŃSKA-ZAMARJA
ANNA MIERZEJEWSKA-MAŁŻ
MARIOLA PTAK-SAMSEL
MAŁGORZATA MARIA MICHAŁOWSKA
MAŁGORZATA DERKOWSKA
AGNIESZKA NOWOKUŃSKA

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE
10-685 OLSZTYN
TUROWSKIEGO 1 
0000081499

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 657 558,49 1 719 336,98

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 657 558,49 1 719 336,98

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 1 652 866,12 1 596 846,02

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 652 866,12 1 596 846,02

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 4 692,37 122 490,96

D. Przychody z działalności gospodarczej 1 016 851,62 1 410 678,99

E. Koszty działalności gospodarczej 282 403,53 266 218,56

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 734 448,09 1 144 460,43

G. Koszty ogólnego zarządu 412 838,18 486 827,08

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 326 302,28 780 124,31

I. Pozostałe przychody operacyjne 147 817,20 42 392,16

J. Pozostałe koszty operacyjne 159 047,50 379 619,38

K. Przychody finansowe 13 599,37 12 679,43

L. Koszty finansowe 40 788,58 31 610,70

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 287 882,77 423 965,82

N. Podatek dochodowy 38 363,00 50 002,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 249 519,77 373 963,82

Data zatwierdzenia: 2019-06-06
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