
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

Regon: 511436288

NIP: 739-32-71-974

Organ rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Olsztynie  VII Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego, ul.Partyzantów 70,  Olsztyn

KRS:  0000081499

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres sprawozdawczy :  01.01.2019 do 31.12.2019

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 założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego i dłużej. Nie są nam znane  okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

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 dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania
postanowieniami Uchwały nr. 14/11 Zarządu Stowarzyszenia z 14 grudnia 2011 r., obowiązującym z dniem 01 stycznia 2012 roku:

zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
dokumentację systemu przetwarzania danych,
system ochrony danych i ich zbiorów.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczalnych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni

 Metody wyceny aktywów i pasywów 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

 

Składnik aktywów /pasywów Sposób wyceny

Wartości niematerialne i prawne
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
(-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Inwestycje długoterminowe Cena nabycia minus odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Inwestycje krótkoterminowe Cena rynkowa albo cena nabycia lub cena rynkowa (wybrano 
niższą cenę)

Rzeczowe aktywa obrotowe
Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu 
wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny 
sprzedaży netto na dzień bilansowy

Należności i udzielone pożyczki Kwota wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem zasady 
ostrożności)

Zobowiązania Kwota wymagająca zapłaty

Rezerwy Uzasadniona, wiarygodnie oszacowania wielkość

Kapitały (fundusze) własne Wartość nominalna

Pozostałe aktywa i pasywa Wartość nominalna

 

Ustalanie wyniku finansowego netto

Wynik finansowy brutto koryguje bieżący podatek dochodowy.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
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bilans,
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-06-25

Ilona Irzyk Wanda Agnieszka Jabłońska, Anna Mierzejewska-Małż, Maria Jasińska-Zamarja, Mariola Ptak-Samsel,
Małgorzata 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
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-25

Ilona Irzyk

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

Wanda Agnieszka Jabłońska, Anna Mierzejewska-Małż, 
Maria Jasińska-Zamarja, Mariola Ptak-Samsel, Małgorzata 
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

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 4 713 781,64 4 568 089,12

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 713 781,64 4 568 089,12

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 1 458 969,75 1 207 566,62

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 15 299,92 5 165,86

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 441 865,97 1 199 832,50

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 803,86 2 568,26

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

AKTYWA razem 6 172 751,39 5 775 655,74

PASYWA

A. Fundusz własny 4 446 765,54 4 583 315,66

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

II. Pozostałe fundusze 1 510 099,47 1 884 063,29

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

IV. Zysk (strata) netto 373 963,82 136 550,12

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 725 985,85 1 192 340,08

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 752 530,10 230 719,07

III. Zobowiązania krótkoterminowe 73 927,44 104 088,62

IV. Rozliczenia międzyokresowe 899 528,31 857 532,39

PASYWA razem 6 172 751,39 5 775 655,74

Data zatwierdzenia: 2020-06-25
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-25

Ilona Irzyk

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

Wanda Agnieszka Jabłońska, Anna Mierzejewska-Małż, 
Maria Jasińska-Zamarja, Mariola Ptak-Samsel, Małgorzata 
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 za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 719 336,98 1 993 264,17

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 719 336,98 1 993 264,17

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 1 596 846,02 1 952 015,82

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 596 846,02 1 952 015,82

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) 122 490,96 41 248,35

D. Przychody z działalności gospodarczej 1 410 678,99 1 242 862,28

E. Koszty działalności gospodarczej 266 218,56 299 103,16

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 1 144 460,43 943 759,12

G. Koszty ogólnego zarządu 486 827,08 568 716,29

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 780 124,31 416 291,18

I. Pozostałe przychody operacyjne 42 392,16 42 623,41

J. Pozostałe koszty operacyjne 379 619,38 224 464,13

K. Przychody finansowe 12 679,43 3 835,32

L. Koszty finansowe 31 610,70 16 172,66

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 423 965,82 222 113,12

N. Podatek dochodowy 50 002,00 85 563,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 373 963,82 136 550,12

Data zatwierdzenia: 2020-06-25
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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

Wyszczególnienie zobowiązań
                                Razem na:
01-01-2019 31-12-2019

Zobowiązania długoterminowe (kredyt inwestycyjny)                                           752 530,10 zł                                           230 719,07 zł
Zobowiązania krótkoterminowe                                             73 927,44 zł                                           104 088,62 zł
1. z tytułu dostaw i usług                                                     976,27 zł                                                24 078,24 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.                                                72 951,17 zł                                                65 103,00 zł
3. z tytułu wynagrodzeń                                                             -   zł                                                             -   zł
4. inne                                                             -   zł                                                14 907,38 zł
Razem zobowiązania                                           826 457,54 zł                                           334 807,69 zł

 

 

Wyszczególnienie zobowiązań pozabilansowych
Razem na:
01-01-2019 31-12-2019

1. Subkonta podopiecznych                                              339 393,17 zł                                              374 660,11 zł
Razem zobowiązania pozabilansowe                                           339 393,17 zł                                           374 660,11 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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie należności
Razem na:
01-01-2019 31-12-2019

Należności długoterminowe (razem)                                                            -   zł                                                            -   zł
Należności krótkoterminowe

                                            15 299,92 zł                                                5 165,86 zł
w tym
1. z tytułu dostaw i usług                                                     124,23 zł                                                  3 286,58 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.                                                     280,38 zł                                                     379,50 zł
3. z tytułu wynagrodzeń                                                             -   zł                                                             -   zł
4. inne                                                14 895,31 zł                                                  1 499,78 zł
Razem należności                                             15 299,92 zł                                                5 165,86 zł

 

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego
a) Środki trwałe    

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego

Zwiększenia z tytułu:
- inwestycji
- aktualizacji
 - inne

Zmniejszenia wartości początkowej

Środki trwałe razem:
                                                             6 320 056,04 zł  xxx  xxx z tego:

1 grunty                                                                     798 007,84 zł                                  -   zł                                        -   zł
2. budynki i budowle                                                                  4 808 075,24 zł                      48 596,49 zł                                        -   zł
3. urz. techniczne i maszyny                                                                     444 553,76 zł                        3 727,99 zł                              9 736,00 zł
4. środki transportu                                                                     269 419,20 zł                                  -   zł                                        -   zł
5.Środki trwałe w budowie                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
6. inne (inwentarz)                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
Razem poz.                                                              6 320 056,04 zł                   52 324,48 zł                           9 736,00 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                                                               1 993 264,17 zł
Składki członkowskie                                                                         8 920,00 zł
Przychody WTZ                                                                  1 548 733,80 zł
** Dotacja Miejski Zespół na WTZ                                                                  1 393 392,00 zł
** Dotacja Urząd Miasta na WTZ                                                                     154 821,00 zł
** Przychody z Kiermaszu WTZ                                                                            520,80 zł
Program - W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI                                                                       71 700,00 zł
Darowizny na działalność statutową os.fizyczne                                                                       64 585,00 zł
Darowizny - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego                                                                     295 275,37 zł
Darowizny-nawiązki sądowe                                                                         4 050,00 zł
Zbiórki Publiczne                                                                                    -   zł
Przychody z działalności gospodarczej                                                              1 242 862,28 zł
Działalność gospodarcza - wynajem                                                                  1 063 175,40 zł
Działalność gospodarcza - sprzedaż usługi inne                                                                         7 259,36 zł
Działalność gospodarcza - przychody TUS                                                                       83 398,36 zł
Działalność gospodarcza - przychody pkt diagnostycznego                                                                       31 305,21 zł
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Działalność gospodarcza - dowozy                                                                        47 201,51 zł
Działalność gospodarcza - sprzedaż towarów rękodzieło                                                                       10 522,44 zł
Przychody z operacji finansowych                                                                      3 835,32 zł
Przychody - pozostałe operacyjne                                                                    42 623,41 zł
Razem w PLN                                           3 282 585,18 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w organizacji
 PLN 

Realizację celów statutowych organizacji nieodpłatnej
Koszty realizacji działań statutowych, w tym:                                           1 952 015,82 zł
501 Koszty dzałalności statutowej                                                                     251 279,16 zł
Koszty działalności statutowej pozostałej                                                                       54 489,59 zł
Wsparcie podopiecznych w ramach pomocy społecznej (SUBKONTA)                                                                     188 960,00 zł
Koszty kiermaszowe WTZ                                                                         7 829,57 zł
503 Koszty realizacji zadań statut -  WTZ,  w tym:                                                                  1 612 501,64 zł
Koszty Urzędu Miasta                                                                     154 821,00 zł
Koszty Zespół Miejski ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                  1 393 392,00 zł
Wsparcie podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej fiansowane ze środków własnych Stowarzyszenia                                                                       64 288,64 zł
504 Program "W drodze do samodzielności " śr. PFRON                                                                       88 235,02 zł
Program "W drodze do samodzielności " śr. PFRON                                                                       71 700,00 zł
Program "W drodze do samodzielności " śr. Własne                                                                       16 535,02 zł
502 Koszty działalności gospodarczej, w tym:                                              299 103,16 zł
Koszty wynajmu, inne                                                                     204 398,47 zł
Koszty TUS                                                                       73 524,51 zł
Koszty punktu konsultacyjnego                                                                       21 180,18 zł
550 Koszty ogólnego zarządu                                              568 716,29 zł
550-01 Koszty administracyjne działalności statutowej, w tym:                                                                     364 144,53 zł
Amortyzacja                                                                       35 973,43 zł
Zużycie materiałów i energii                                                                         4 733,96 zł
Usługi obce                                                                       47 215,45 zł
Wynagrodzenia                                                                     200 558,34 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                       40 566,60 zł
Podatki i opłaty                                                                         1 989,85 zł
Usługi bankowe                                                                         2 464,10 zł
Koszty reklamy, marketingu i promocji 1%                                                                       27 723,33 zł
Koszty pozostałe                                                                         2 919,47 zł
550-02 Koszty administracyjne działalności gospodarczej, w tym:                                                                     204 571,76 zł
Amortyzacja                                                                     126 317,25 zł
Zużycie materiałów i energii                                                                         9 502,32 zł
Usługi obce                                                                       10 426,80 zł
Wynagrodzenia                                                                       32 750,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                         6 412,49 zł
Podatki i opłaty                                                                       17 997,90 zł
Usługi bankowe                                                                         1 165,00 zł
Koszty reklamy, marketingu i promocji                                                                                    -   zł
Koszty pozostałe                                                                                    -   zł
Koszty operacji finansowych                                                16 172,66 zł
Koszty - pozostałe operacyjne                                              224 464,13 zł
KOSZTY RAZEM                                           3 060 472,06 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok 2019
1.Zwiększenie funduszu podstawowego                                                             -   zł
2.Zwiększenie funduszu zapasowego                                                 136 550,12 zł
Razem                                                136 550,12 zł

Fundusz zapasowy jest tworzony z zysku netto Stowarzyszenia. 

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

Przychody 

Darowizny - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego                                                                    
295 275,37 zł

Koszty 

Wsparcie podopiecznych w ramach pomocy społecznej
(SUBKONTA)

                                                                   
188 960,00 zł

 

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na leczenie i rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce w ramach prowadzenia subkont. 

 

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

Stan rachunku bankowego      na dn. 31-12-2019                                           1 193 303,31 zł
  Stan kasy                                 na dn. 31-12-2019                                                  6 529,19 zł
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Stan środków lokata                na dn. 31-12-2019                                                            -   zł
razem                                        1 199 832,50 zł

 

Wyszczególnienie
Stan na:
31-12-2019 r

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej                                                                                                                               -   zł
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                               -   zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                     2 568,33 zł
Przychody przyszłych okresów pasywa bilansu poz.B.IV. wielkość dotacji i dofinansowań do projektów                    857 532,39 zł

 

c) Wartości niematerialne i prawne    

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego
Zwiększenia z tytułu:
- nowych inwestycji
 - inne

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
2. Inne wartości niematerialne  prawne                                                                         6 040,19 zł                                  -   zł                                        -   zł
Razem poz.                                                                                   -   zł                                  -   zł                                        -   zł
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych    
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
(środków trwałych) Dotychczasowe  umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń 

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne                                                                         6 040,19 zł                                  -   zł                                        -   zł
Razem poz.                                                                      6 040,19 zł                                  -   zł                                        -   zł

 

b) Umorzenie środków trwałych    
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
(środków trwałych) Dotychczasowe  umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych

1 grunty                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
2. budynki i budowle                                                                     987 157,39 zł                    120 911,93 zł                                        -   zł
3. urz. techniczne i maszyny                                                                     419 287,11 zł                      15 026,70 zł                              1 541,47 zł
4. środki transportu                                                                     199 829,90 zł                      53 883,84 zł                                        -   zł
5.Środki trwałe w budowie                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
6. inne (inwentarz)                                                                                    -   zł                                  -   zł                                        -   zł
Razem poz.                                                              1 606 274,40 zł                189 822,47 zł                           1 541,47 zł

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-06-25

Ilona Irzyk Wanda Agnieszka Jabłońska, Anna Mierzejewska-Małż, Maria Jasińska-Zamarja, Mariola Ptak-Samsel,
Małgorzata 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
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-07-10

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

2002-01-15

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

Bernadeta Jabłońska Komisja Rewizyjna TAK

Renata Dorota Falkowska Komisja Rewizyjna TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE
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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, popularyzowania metod 
pracy z dziećmi 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 polepszenia warunków 
rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
11. Organizowanie działań o charakterze pomocy społecznej, w tym 
wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Popularyzowanie 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 środków 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 DPS/IV/54/OZKS/2019 z dnia 02.04.2019 r. 
o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod 
nazwą: „Od zależności ku samodzielności – edycja 2019 r.” pn. „W drodze do samodzielności. Kompleksowe wsparcie osób z 
zespołem Aspergera oraz ich rodzin.”
Wartość dofinansowania: 71 700,00 zł 
Rodzaje zadań:
  „Ja i Ty, czyli My”. Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera.
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 Zajęcia realizowane od kwietnia do listopada od poniedziałku do soboty raz w miesiącu (z wyłączeniem przerwy w miesiącach 
lipiec – sierpień). Łącznie w zadaniu wzięło udział 10 grup (62 osoby). Każde spotkanie trwało trzy godziny. Łącznie każda grupa 
zrealizowała 18 godzin wsparcia (6 spotkań).
 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. Pozwoli to również na zmniejszenie negatywnego zjawiska „pozbywania się” dzieci z 
zespołem Aspergera ze szkół masowych i umieszczanie ich w szkołach specjalnych oraz będzie zapobiegało ich wykluczeniu i 
alienacji społecznej.

  Zajęcia: Trening koncentracji uwagi

 Zajęcia realizowane od września do grudnia od poniedziałku do soboty raz w tygodniu. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 6 grup 
(38 osób). Każde spotkanie trwało dwie godziny. Łącznie każda grupa zrealizowała 16 godziny wsparcia (8 spotkań).
 Beneficjenci zadania rozwijali swoje umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na wykonywanych czynnościach i 
przeżywanych emocjach, co pozwoli im na lepsze rozumienie własnej sytuacji, podejmowanie prawidłowych relacji z 
rówieśnikami, a w konsekwencji również  na lepsze funkcjonowanie w szkołach macierzystych.

  Zajęcia: Porozmawiajmy o… - trening kompetencji komunikacyjnych

 Zajęcia realizowane od kwietnia do grudnia od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Łącznie w 
zadaniu wzięło udział 5 grup (31 osób). Każde spotkanie trwało dwie godziny. Łącznie każda grupa zrealizowała 24 godziny 
wsparcia (12 sesji).
 Uczestnicy w trakcie zajęć nabywali praktyczne umiejętności komunikacyjne, co pozwoli im zwiększyć aktywność życiową i 
wpłynie korzystnie na kształtowanie relacji interpersonalnych, a w przyszłości na lepsze funkcjonowanie w różnych rolach 
społecznych, samodzielność i niezależność.

  Letni maraton terapeutyczny
 W maratonie uczestniczyło 18 dzieci (trzy turnusy po 6 osób). Każda grupa miała 6 godzin zajęć dziennie, tj. 30 godzin w 

ramach jednego maratonu.
Terminy realizacji: 
I i II turnus 01.07.2019 - 05.07.2019 godz. 9:00-15:00
III turnus 08.07.2019 – 12.07.2019 godz. 9:00-15:00
 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.

  Konsultacje dla rodziców

 Zadanie realizowane od kwietnia do grudnia dla rodziców dzieci uczęszczających na grupowe zajęcia w ramach integracja 
społecznej dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Spotkania z rodzicami odbywały się od poniedziałku do soboty, godziny 
ustalane były indywidualnie. Każdy rodzic miał przyznane dwie godziny konsultacji. Jednak nie wszystkie osoby skorzystały z 
takiej możliwości ze względu chociażby na rezygnację dziecka z zajęć. Wówczas niewykorzystaną godzinę konsultacji 
przeznaczono np. dla rodziców, którzy ze względu na szczególne trudności potrzebowali wzmożonego wsparcia. Łącznie 
zrealizowano 120 godzin wsparcia.
 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. 

  Szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu Aspergera dla nauczycieli

 W ramach zadania przeprowadzono 3 szkolenia. Spotkania organizowane były w soboty w wymiarze 6 godzin każde. 
Tematyka dwóch pierwszych szkoleń dotyczyła „Stymulacji sensorycznej ucznia z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym”, 
trzeciego „Uczenia z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”.
Terminy realizacji: 
19.10.2019 godz. 8:00-14:00
26.10.2019 godz. 8:00-14:00
16.11.2019 godz. 8:00-14:00
 W szkoleniach wzięło udział 82 nauczycieli z całego województwa. Zgłoszeń było zdecydowanie więcej, dlatego podjęto 
decyzję o organizacji jeszcze dodatkowego spotkania ze środków własnych Stowarzyszenia, z którego skorzystało kolejnych 37 
osób. Chcieliśmy wyjść na przeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich tych nauczycieli, którzy pragnęli pogłębić wiedzę i 
umiejętności praktyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.
 Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli swoje umiejętności praktyczne na temat zaburzeń ze spektrum 
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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. W dwóch pierwszych spotkaniach uczestniczył również gość, osoba 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.  
 Osoby prowadzące: Katarzyna Kraszewska – Młot, Ewelina Tarkowska

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

 Zajęcia w szkołach realizowane były od poniedziałku do piątku w miesiącach maj – grudzień (z wyłączeniem przerwy 
wakacyjnej). Zaplanowano 16 spotkań w 8 placówkach edukacyjnych (dla każdej szkoły zaplanowano dwa spotkania po 1,5 
godziny). Łącznie w zajęciach uczestniczyło 169 osób. 
 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.

  Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zagrożonych alienacją 
społeczną

 Wsparciem objęto 6 osób. Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu w wymiarze 1 godziny. Zadanie realizowane było od 
kwietnia do grudnia (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Każdy uczestnik otrzymał 16 godzin wsparcia. 
 W zajęciach uczestniczyły te osoby z zespołem Aspergera, które w szczególny sposób są narażone alienacją społeczną, 
wykluczeniem i w konsekwencji wystąpieniem zaburzeń psychicznych Uczestnicy wdrażani byli do kontrolowania negatywnych 
emocji, co w konsekwencji miało wyeliminować ryzyko występowania stanów depresyjnych, lęków i niepokojów. 

II. Zajęcia realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” „Twórcze warsztaty Klubu Myszki Norki”

1. Warsztaty rękodzielnicze

Ilość osób objęta zajęciami: 11
Łącznie zrealizowano od stycznia do lutego 6 zajęć (12 godzin)

2. Warsztaty taneczne

Ilość osób objęta zajęciami: 16
Łącznie zrealizowano od stycznia do lutego 8 godzin zajęć

3. Warsztaty ceramiczne
Ilość osób objęta zajęciami: 5
Łącznie zrealizowano od stycznia do lutego  5 zajęć (10 godzin)

4. Warsztaty muzyczno – teatralne
Ilość osób objęta zajęciami: 10
Łącznie zrealizowano od stycznia do lutego  4 zajęcia (8 godzin)
 Wszystkie zajęcia były kontynuacją warsztatów rozpoczętych w marcu 2018 r. 
 Uroczyste zakończenie odbyło się 27 lutego 2019 r., podczas którego swoje prace w ramach wernisażu przedstawiła grupa 
ceramiczna i rękodzielnicza oraz wystąpiły grupa teatralna z przedstawieniem „Mały Książę” oraz grupa taneczna z pokazem 
tańca nowoczesnego. Dzieci miały szansę zaprezentowania efektów kilkumiesięcznej pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali na 
zakończenie piękne prezenty.

III. Zajęcia realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zajęcia sportowe

Ilość osób objętych zajęciami: 12 (styczeń – czerwiec), 15 (październik – grudzień)
Zajęcia realizowane od stycznia do czerwca oraz od października do grudnia raz na dwa tygodnie (15 godzin)

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 
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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.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

1. Zawarto umowę darowizny nr 180/2019 z Fundacją ENERGA 
Wartość darowizny 1 000,00 zł. 
Dotyczy kosztów zakupu leków dla Podopiecznego Stowarzyszenia.

2. Na koniec 2019 r. aktywnych było 109 umów o prowadzenie subkonta w ramach pomocy społecznej. 
Łącznie złożono w ciągu roku 342 wnioski o wypłatę środków zgromadzonych na subkontach na łączną kwotę 188 960,00 zł. 
Środki do wykorzystania na dzień 31.12.2019 r. to kwota 374 660,11 zł.

3. W 2019 r. w ramach 1% uzyskano środki w wysokości 295 275,37 zł, z czego 
228 916,50 zł to kwota przekazana na podopiecznych Stowarzyszenia w ramach prowadzonych subkont.

4. W ramach działalności statutowej sfinansowane/ dofinansowane ze środków finansowych stowarzyszenia zostały 
następujące działania:

  dofinansowanie wyjazdu na III Ogólnopolską Galę Halliwick – 3 565,32 zł
  dofinansowanie letniego obozu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł
  finansowanie organizacji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – 3 491,11 zł
  dofinansowanie organizacji oraz przekazanie darów rzeczowych na imprezę z okazji Dnia Dziecka – 3 000,00 zł
  finansowanie treningów mieszkaniowych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – 1 219,07 zł
  dofinansowanie działalności teatru AUTENTYCZNI MY – 1 048,32 zł
  sfinansowanie wyjść do kina dla uczniów ZPE w Olsztynie – 312,00 zł
  dofinansowanie szkoleń z integracji sensorycznej – 800,00 zł
  finansowe wsparcie działań Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – 110 200,00 zł

5. W ramach Punktu konsultacyjno – diagnostycznego zrealizowano następujące działania: 
 172 godziny diagnoz w ramach działalności gospodarczej oraz 149 godzin ze środków statutowych (łącznie 321 godzin).
 46 godzin w ramach działalności gospodarczej i 55 godzin ze środków statutowych na przygotowanie opinii (łącznie 101 

godzin). 
 Zostało wydanych 97 opinii w ramach Punktu. 
 Zdiagnozowano 45 osób w ramach diagnoz bezpłatnych i 66 osób odpłatnie (łącznie 111 osób).
W ramach działalności gospodarczej Punktu prowadzone były również zajęcia indywidualne i konsultacje. Przepracowano 124 
godziny zajęć indywidualnych i 4 godziny konsultacji.

6. W 2019 r. kontynuowano działania w ramach Punktu konsultacyjnego Strefa Głosu. Udzielono ponad 50 konsultacji i 
przygotowano 19 opinii. Wsparcie dotyczyło przede wszystkim zapoznania osób z zaburzeniami mowy i komunikacji z nowymi 
technologiami wspomagającymi proces nauki i terapii, popularyzację dostępu do wiedzy i oferty rynkowej komunikatorów, 
trenażerów ustno-twarzowych i multimedialnych programów komputerowych. Założeniem, które przyświeca działaniom jest, 
że choć nie każdego można nauczyć mówić, to każdego – niezależnie od wieku, rodzaju czy przyczyn niepełnosprawności - 
można  nauczyć skutecznej komunikacji. Wszystkie usługi świadczone były osobom zainteresowanym bezpłatnie.
7. Od października zainicjowano działalność Punktu konsultacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących, w ramach którego 
bezpłatnych porad udzielają psycholog, tyflopedagodzy oraz doradca zawodowy. Ze wsparcia mogą korzystać zarówno dzieci i 
młodzież, jak również ich rodzice oraz dorosłe osoby z dysfunkcjami wzroku.

8. W 2019 r. funkcjonowało w ramach Stowarzyszenia 13 grup od stycznia do kwietnia, 12 grup od kwietnia do czerwca i 10 
grup od września do grudnia 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, która spotykała 
się raz w miesiącu) od stycznia do grudnia z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień). 10 grup zrealizowało 20 zajęć 
(60 godzin), 2 grupy odbyły 12 zajęć (36 godzin), wyjątkiem była grupa dla osób dorosłych, która zrealizowała 3 spotkania (9 
godzin). Grupy liczyły do 6 uczestników. 
Zmniejszenie liczebności grup w kwietniu związane było z częstą nieobecnością uczestników na zajęciach przeznaczonych dla 
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osób dorosłych. Natomiast rozwiązanie dwóch kolejnych grup we wrześniu wynikało z rezygnacji uczestnictwa w zajęciach kilku 
członków. Po wcześniejszych ustaleniach z rodzicami, pozostałych uczestników dwóch zlikwidowanych grup włączono do 
zespołów kontynuujących zajęcia.
W 2019 roku wpłynęło 37 nowych wniosków o przyjęcie uczestników na grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. 
Przyjętych zostało 19 uczestników, nie przyjęto 18 uczestników (z powodu trudnych zachowań, braku grupy dla osób dorosłych, 
rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, braku diagnozy 
zespołu Aspergera bądź braku miejsc). W trakcie roku zrezygnowało z zajęć 28 uczestników. Rezygnacja z zajęć spowodowana 
była m.in. rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, 
nasilającymi się zachowaniami trudnymi, uczęszczaniem na zajęcia TUS w szkołach macierzystych uczniów lub innych 
placówkach. Łącznie zajęciami grupowymi TUS objętych było 92 uczestników.

9. Stowarzyszenie kontynuowało działania w ramach kampanii mających na celu podniesienie świadomości społecznej 
dotyczącej funkcjonowania osób z autyzmem. W kwietniu organizowało obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w 
Olsztynie oraz akcję Niebieska Sobota, w takcie której specjaliści bezpłatnie udzielili 26 porad w zakresie psychologii, logopedii, 
rehabilitacji i integracji sensorycznej. Przedstawiciele Stowarzyszenia udzielali informacji na temat zaburzeń rozwojowych u 
dzieci również podczas akcji „Zdrowie pod Kontrolą”, które po raz kolejny zorganizowane było w Galerii Warmińskiej w 
Olsztynie. Zainicjowano  również akcję Auto – Stop więcej wiedzy – więcej zrozumienia. Kampania ma na celu uwrażliwienie 
kierowców i innych uczestników ruchu drogowego na nietypowe zachowania osób z autyzmem i innymi 
niepełnosprawnościami. Łącznie z Auchan Olsztyn zainicjowano akcję „Godziny ciszy”,  której celem jest wsparcie osób 
dotkniętych autyzmem i schorzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin poprzez wyznaczenie godzin, w których osoby te w sposób 
uprzywilejowany i sprzyjający mogą dokonać zakupów. Jest to również kampania uświadamiająca społeczeństwo lokalne o 
szczególnych potrzebach osób dotkniętych niepełnosprawnością w tym zakresie i ich rodzin. Działania podnoszące świadomość 
społeczną obejmowały również realizację materiałów filmowych przygotowywanych m. in. przez Telewizję Kopernik.

10. W 2019 roku po dwuletniej działalności w budynku zastępczym (Olsztyn, ul. Turowskiego 3) Warsztat Terapii Zajęciowej 
powrócił pod stary adres, do wyremontowanego,   zmodernizowanego i zrewitalizowanego  budynku  przy ul. Bałtyckiej 45. 
Uroczyste otwarcie miało miejsce 24 września 2019 r. Budynek został całkowicie dostosowany dla potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami: brak barier architektonicznych, winda, łazienki i toalety dla osób niepełnosprawnych, szatnie.
W warsztacie prowadzona była rehabilitacja społeczna i zawodowa  dla 77 niepełnosprawnych, dorosłych uczestników (52 
mężczyzn i 25 kobiet). Najmłodszy uczestnik miał 21 lat, najstarszy 57. Wszyscy posiadali orzeczenia o niepełnosprawności w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym. Uczestnicy to mieszkańcy Olsztyna i powiatu Olsztyn (8 osób). Duża grupa uczestników 
(24 osoby) ze względu na swoje dysfunkcje była dowożona i odwożona  na zajęcia warsztatowym busem. Warsztat działał  w 
godzinach 7-15, a uczestnicy przebywali 7 godzin dziennie na zajęciach.
Zajęcia odbywały się w 13 profilowanych pracowniach: krawiecka, zaradności osobistej, ceramiczna, rękodzieła, plastyczna, 
komputerowa, poligraficzno-introligatorska, gospodarstwa domowego, obróbki drewna, metalowo-elektryczna, techniczno-
ekologiczna, ogrodnicza, relaksacyjno-dekoratorska.
Warsztat  zatrudniał 23 wykwalifikowane osoby (instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, psycholog, kierowcy i asystenci 
osób niepełnosprawnych). Zajęcia odbywały się  w nowoczesnych pomieszczeniach, dobrze wyposażonych. W warsztacie 
prowadzona była rehabilitacja fizyczna, dostępne były formy hydroterapii i fizjoterapii. Zajęcia ruchowe odbywały się w 
dostosowanej sali gimnastycznej i siłowni. Systematycznie organizowane były spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz imprezy 
integracyjne.
Wiele zajęć prowadzonych była poza terenem warsztatu, ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym. 
W 2019 r. zorganizowanych zostało prawie 30 wyjść i spotkań poza placówką. Uczestnicy odwiedzili m. in.: Olsztyńskie 
Planetarium, Multicentrum, Warmińsko-Mazurską Filharmonię w Olsztynie, kino Helios, bibliotekę Planeta, schronisko dla 
zwierząt, CEiK w Olsztynie, Radio Olsztyn, Archiwum Państwowe w Olsztynie. Zorganizowane były wyjazdy do Londynu, 
Wrocławia, Warszawy, Gietrzwałdu, Nowego Kawkowa, Linowa, Waszety, Wilimowa. 
Uczestnicy Warsztatu sprzedawali swoje wyroby podczas kiermaszów świątecznych organizowanych w Urzędzie Miasta 
Olsztyna czy na olsztyńskiej starówce. Brali również udział w festynie integracyjnym „Jesteśmy Razem” organizowanym przez 
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

11. W ramach Klubu Wyjątkowego Rodzica działającego w Iławie przy Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce realizowano 
następujące działania: 
  W każdy czwartek o godz. 16.00  w auli Gimnazjum nr 1 zumba dla kobiet i dzieci, równolegle zajęcia na siłowni dla mężczyzn. 
W poniedziałki (co dwa tygodnie) o godz. 16.00 w Szkole Wyższej im Pawła Włodkowica odbywały się spotkania w Klubie, które 
obejmowały zajęcia muzyczne, plastyczne i czytelnicze.
  Pod koniec czerwca odbył się Piknik Rodzinny w Zielonym Zakątku w Iławie dla uczestników Klubu i ich rodzin.
  W grudniu, z okazji obchodów Międzynarodowego  Dnia Osób Niepełnosprawnych, na wniosek naszego Klubu, Pani Ewa 
Kacperska otrzymała od Burmistrza Miasta Iławy statuetkę Bratnia Dłoń, za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.

12. W 2019 r. Stowarzyszenie kontynuowało współpracę ze stowarzyszeniami partnerskimi rodziców tzn. Warmińsko-
Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie 
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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

775

0

oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju.

13. Od początku roku Stowarzyszenie współpracowało z aktywną grupą Morsujących Rowerzystów, która w lutym 
zorganizowała Mini Ferie nad jeziorem Skanda dla dzieci i młodzieży. W kwietniu członkowie wsparli Stowarzyszenie podczas 
obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W miesiącach maju i wrześniu zorganizowano wspólnie I i II Rajd Pieszy dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

14. W 2019 r. przeprowadzono dwie kontrole:
  7 maja 2019 r. odbyła się kontrola przeprowadzona na podstawie: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.) oraz umowy nr FIOP/1/2018 zawartej w dniu 14 
czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem Wyjątkowe Serce w Olsztynie. 
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kontrola dotyczyła realizacji zadania publicznego pt.: „Mama wsparcie – mam szanse. Działania na rzecz aktywnego włączenia 
społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”. Zakres kontroli obejmował: 
 stopień realizacji ww. zadania, 
 prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, 
 efektywność, rzetelność i jakość wykonania ww. zadania,
 prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację ww. zadania.
W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentów m.in.: oryginałów faktur, umów zleceń, wyciągów bankowych, 
miesięcznych ewidencji kart czasu pracy personelu (w tym wolontariusza), orzeczeń o niepełnosprawności, kart pracy 
udzielonego wsparcia, list obecności uczestników, list płac, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.
Zgodnie z wnioskiem końcowym przeprowadzonej kontroli zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. 
Osiągnięto zakładane cele i rezultaty realizacji zadania. Nie wniesiono uwag.
  3-13.12.2019 r. odbyła się kontrola przeprowadzona na podstawie: art. 29 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) przeprowadzona przez 
pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kontrola dotyczyła gromadzenia i wydatkowania środków publicznych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz wywiązywania się z obowiązków i wymogów określonych w ww. ustawie w zakresie sprawozdawczości w 
okresie od 1 maja 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. 3 grudnia 2019 r.
Zgodnie z protokołem końcowym nie stwierdzono błędów, uchybień i nieprawidłowości w zakresie działalności objętej 
przedmiotem kontroli.

DZIAŁALNOŚC RĘKODZIELNICZA 
Kiermasze: ( walentynkowy, wielkanocny,  1 listopada, bożonarodzeniowy) za cały rok przychód z niego wyniósł 10522,44 zł

WYNAJEM SAL 
2245,94 zł
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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

Szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu 
Aspergera dla nauczycieli.W szkoleniach wzięło 
udział 82 nauczycieli z całego województwa. 
Zgłoszeń było zdecydowanie więcej, dlatego 
podjęto decyzję o organizacji jeszcze 
dodatkowego spotkania ze środków własnych 
Stowarzyszenia, z którego skorzystało kolejnych 
37 osób. Chcieliśmy wyjść na przeciw potrzebom 
i oczekiwaniom wszystkich tych nauczycieli, 
którzy pragnęli pogłębić wiedzę i umiejętności 
praktyczne w zakresie pracy z dziećmi i 
młodzieżą 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. W 
dwóch pierwszych spotkaniach uczestniczył 
również gość, osoba 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.

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

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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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

Zajęcia w szkołach realizowane były od 
poniedziałku do piątku w miesiącach maj – 
grudzień (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). 
Zaplanowano 16 spotkań w 8 placówkach 
edukacyjnych (dla każdej szkoły zaplanowano 
dwa spotkania po 1,5 godziny). Łącznie w 
zajęciach uczestniczyło 169 osób. 
 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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Trening koncentracji uwagi
Zajęcia realizowane od września do grudnia od 
poniedziałku do soboty raz w tygodniu. Łącznie 
w zadaniu uczestniczyło 6 grup (38 osób). Każde 
spotkanie trwało dwie godziny. Łącznie każda 
grupa zrealizowała 16 godziny wsparcia (8 
spotkań).
 Beneficjenci zadania rozwijali swoje 
umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na 
wykonywanych czynnościach i przeżywanych 
emocjach, co pozwoli im na lepsze rozumienie 
własnej sytuacji, podejmowanie prawidłowych 
relacji z rówieśnikami, a w konsekwencji również 
 na lepsze funkcjonowanie w szkołach 
macierzystych.

85.60.Z 0,00 zł
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295 275,37 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 619 913,00 zł

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) 3 282 585,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 993 264,17 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 242 862,28 zł

d) przychody finansowe 3 835,32 zł

e) pozostałe przychody 42 623,41 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 ponieszczeń na działalność edukacyjno-rehabilitacyjno-
oświatową tj. 1992,57 m2 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 działalnoc w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 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 niespecjalizowanych sklepach. Umowa zawarta 
z Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. Na jej podstawie 
Muzeum przejęło w depozyt z przeznaczeniem na sprzedaż wyroby podopiecznych 
Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. Rękodzieło podopiecznych stowarzyszenia, w tym 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej było również sprzedawane podczas 
organizowanych na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie czy Urzędzie Miasta 
Olsztyna kiermaszy: walentynkowego, wielkanocnego, bożonarodzeniewego, czy z okazji 
święta 1 listopada

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 316 367,28 zł

2.4. Z innych źródeł 51 029,53 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 339 393,17 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 188 960,00 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

1 leczenie i rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia, w tym zakup leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego, korzystanie z usług medycznych (wizyty lekarskie), turnusy rehabilitacyjne

188 960,00 zł

1 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia (koszty ogólnie poniesione w 2019 r.) Kinga 22 723,12 zł

2 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia (koszty ogólnie poniesione w 2019 r.) Maja 12 251,06 zł

3 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia (koszty ogólnie poniesione w 2019 r.) 
Amelia

10 015,20 zł

4 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia (koszty ogólnie poniesione w 2019 r.) Anna 9 996,13 zł

5 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia (koszty ogólnie poniesione w 2019 r.) Paweł 8 908,01 zł

6 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia (koszty ogólnie poniesione w 2019 r.) Jan 8 456,07 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

154 821,00 zł

1 465 092,00 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:

8 920,00 zł

64 585,00 zł

0,00 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)

1 242 862,28 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 41 248,35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 943 759,12 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 060 472,06 zł 188 960,00 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

1 952 015,82 zł 188 960,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

299 103,16 zł

16 172,66 zł

568 716,29 zł

224 464,13 zł 0,00 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 943 759,12 zł

0,00 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

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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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)

31 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)

26,00 etatów

54 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

174 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)

1 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 446 194,02 zł

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

1 333 579,02 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 

112 615,00 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)  

17 216,60 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  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)

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 193 592,26 zł

941 913,00 zł

- nagrody

- premie

156 599,10 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 95 080,16 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 252 601,76 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 1 333 579,02 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-07-10 14



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 SPOŁECZNE I 
ZAWODOWA OSÓB 
UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

GMINA OLSZTYN 154 821,00 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

15 573,82 zł

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

1 WARSZTAT TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ

REHABILITACJA SPOŁECZNA I 
ZAWODOWA OSÓB Z 
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

MIEJSKI ZESPÓŁ REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 393 392,00 zł

2 W DRODZE DO 
SAMODZIELNOŚCI

AKTYWIZACJA PSYCHICZNA I 
FIZYCZNA DZIECI Z ZESPOŁEM 
ASPERGERA I ICH RODZIN

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

71 700,00 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

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W OLSZTYNIE 1

2 WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 1

2020-07-10
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