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Wolności - Centrum 
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                      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 2019-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina SZCZYTNO

Powiat SZCZYCIEŃSKI

Ulica PASYMSKA Nr domu 21 A Nr lokalu 

Miejscowość SZCZYTNO Kod pocztowy 12-100 Poczta SZCZYTNO Nr telefonu 89-623-12-26

Nr faksu 89-623-12-26 E-mail 
stowarzyszenie@promyk.org.pl

Strona www www.promyk.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51954982700000 6. Numer KRS 0000160511

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

Mirosława Maria Duczyk Prezes TAK

Marzena Anna Grądzik Wiceprezes TAK

Ewa Mirota Skarbnik TAK

Katarzyna Balewska Juras Sekretarz TAK

Arkadiusz Jacek Niewiński członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Wasilewska Przewodnicząca TAK

Ewa Teresa Kucharska Członek TAK

Andrzej Świder członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB 
POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH "PROMYK"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działania na rzecz promowania praw dziecka oraz wspieranie jego 
rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego.
2. Wsparcie osób pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych.
3. Działania na rzecz osób starszych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zwłaszcza w skutek niepełnosprawności, ubóstwa, 
bezrobocia, wyznania, rasy, płci i wieku.
4. Wspomaganie realizacji zadań Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego 
im. Jana Pawła II i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Kraina 
Promyka” w Szczytnie w zakresie rehabilitacji, rewalidacji i edukacji dzieci 
uczęszczających do wyżej wymienionych placówek.
5. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie oraz działania na rzecz integracji ze środowiskiem 
lokalnym.
6. Starania o pozyskanie środków pozwalających na realizację powyższych 
celów.
7. Zapobieganie przyczynom niepełnosprawności i wykluczenia 
społecznego.
8. Przybliżenie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego i 
narodowego wśród osób niepełnosprawnych oraz osób z innych przyczyn 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Promowanie zdrowego stylu życia, zwłaszcza wśród osób 
niepełnosprawnych oraz osób z innych przyczyn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
10. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej dotyczącej 
celów statutowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Wszechstronna pomoc, w tym pomoc społeczna dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków 
komunikacyjnych  w zakresie rehabilitacji tj:
a. Dofinansowania kosztów pobytu i zabiegów w zakładzie rehabilitacji,
b. Kosztów dowozu,
c. Zakupu leków i sprzętu służącego rehabilitacji,
2. Współpraca z organami administracji publicznej i organizacjami 
pozarządowymi w celu wsparcia edukacji, rehabilitacji i wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
3. Współdziałanie z rodzinami osób niepełnosprawnych, wspieranie 
działań w zakresie świadomego korzystania z praw osób 
niepełnosprawnych, informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu 
sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, niezbędnych dla 
poprawy jakości życia osób z deficytami rozwojowymi lub 
pokrzywdzonymi w wypadkach komunikacyjnych.
4. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
a. Promowanie i dofinansowywanie życia kulturalnego,
b. Przybliżanie i promowanie dóbr kulturowych i narodowych poprzez 
zapewnienie udziału w wycieczkach, spotkaniach, imprezach, 
konferencjach, itp.,
c. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach i imprezach na rzecz ekologii i 
ochrony środowiska naturalnego.
5. Finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjno-edukacyjnego oraz innych 
materiałów niezbędnych do pracy.
6. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla osób bezpośrednio 
zaangażowanych w proces rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.
7. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o 
charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym poprzez organizowanie : grup wsparcia, doradztwa, 
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informacji, pośrednictwa, terapii i psychoedukacji.
9. Prowadzenie innowacyjnych form działalności służących realizacji celów 
stowarzyszenia.
10. Prowadzenie odpłatnej działalności Stowarzyszenia.
11. Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania 
rozwoju  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, ich rehabilitacji, 
wychowania, pielęgnacji i edukacji.
12. Prowadzenie wypożyczalni sprzętów i przedmiotów niezbędnych do 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych. 
13. Prowadzenie usług rehabilitacyjnych w domu chorego.
14. Organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych 
ukierunkowanych na:
a. Nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania, w szczególności obejmujących naukę 
czynności dnia codziennego,
b. Zwiększanie mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo,
c. Usprawnianie osób ze znacznym upośledzeniem ruchu i mowy,
d. Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania 
rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ich rehabilitacji, 
wychowania oraz edukacji.
15. Organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych i 
edukacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
16. Pozyskiwanie do współpracy:
a. Pielęgniarki, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, 
oligofrenopedagogów itp.,
b. Wolontariuszy oraz organizowanie dla nich szkoleń specjalistycznych,
c. Sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób 
prywatnych.
17. Prowadzenie działalności oświatowej.
18. Prowadzenie działalności leczniczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-06-26 3



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. 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

4310

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków 
Komunikacyjnych Promyk w 2018 r. w ramach swojej działalności prowadziło następujące placówki:
1.Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych w Szczytnie w skład którego wchodzą : Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kraina 
Promyka” oraz Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Stowarzyszenia Promyk w Szczytnie.  2.Centrum Rehabilitacyjno-
Edukacyjne im. Jana Pawła II  w ramach którego prowadzony jest : Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Dział fizjoterapii 
ambulatoryjnej  w Szczytnie i w Świętajnie.
W ramach środków własnych Stowarzyszenie Promyk:
dofinansowało do zakupu siedziska terapeutycznego dla dziecka podopiecznego Fundacji Pomóż i Ty w kwocie 50 zł, 
dofinansowało do zakupu kolumny świetlnej kwocie 3 575,04 zł
dofinansowano do wycieczki dla dzieci w kwocie 4 894,98 zł
Stowarzyszenie Promyk w roku sprawozdawczym zrealizowało następujące programy:
-Droga do samodzielności realizowany w okresie 01.09.2018 r.- 31.12.2018. Celem głównym zadania było stworzenie dzieciom z 
niepełnosprawnością możliwości nabywania i rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjno-społecznych i 
samoobsługowych przyczyniających się do poprawy funkcjonowania na gruncie społecznym. 
-SPORT-KULTURA-REKREACJA- realizowany w okresie od 01.02.2018 r. -30.06.2018 r. Celem głównym było „rozwinięcie 
aktywności własnej , rozbudzenie chęci zdobywania wiedzy bazującej na potencjale i doświadczeniu życiowym, stworzenie 
możliwości do obcowania z kulturą i aktywnym tworzeniu jej”.
-Otwarci na wyzwania-rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie 
realizowany w okresie od 01.08.2018-31.07.2019. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych: 
przyrodniczych i cyfrowych, jak również postaw/umiejętności :kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród 7 
uczniów NPSzS w Szczytnie, a także wzrost kompetencji zawodowych 8 nauczycieli zatrudnionych w NPSzS i kompetencji 
wychowawczych 29 R/O oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w okresie 01.08.2018 r. do 
31.07.2019 r. 
-Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Kraina Promyka” realizowany w 
okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym ze 
Szczytna, w zakresie kompetencji społecznych, inicjatywności i kreatywności poprzez realizację w okresie od 01.07.2018 do 
30.06.2020 r. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród 16 dzieci (5K, 11M) zajęć w zakresie wspierania edukacji i 
rozwoju dzieci dla 15 rodziców/opiekunów (9K, 6M) oraz zajęć doskonalących umiejętności w zakresie stosowania metod 
sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych dla 4 nauczycieli (4K, 0M).
W ramach promocji i integracji z lokalnym społeczeństwem Stowarzyszenie Promyk zorganizowało 19 maja 2018 r. II Bieg 
Charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby podopiecznych. Bieg miał na celu ochronę i promocję 
zdrowego trybu życia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
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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

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Zrealizowano następujące projekty na rzecz 
osób wykluczonych społecznie:
-Droga do samodzielności realizowany w okresie 
01.09.2018 r.- 31.12.2018. Celem głównym 
zadania było stworzenie dzieciom z 
niepełnosprawnością możliwości nabywania i 
rozwijania kluczowych umiejętności 
komunikacyjno-społecznych i samoobsługowych 
przyczyniających się do poprawy 
funkcjonowania na gruncie społecznym. 
-SPORT-KULTURA-REKREACJA- realizowany w 
okresie od 01.02.2018 r. -30.06.2018 r. Celem 
głównym było „rozwinięcie aktywności własnej , 
rozbudzenie chęci zdobywania wiedzy bazującej 
na potencjale i doświadczeniu życiowym, 
stworzenie możliwości do obcowania z kulturą i 
aktywnym tworzeniu jej”.19 maja 2018 r. 
zorganizowano II Bieg Charytatywny, z którego 
dochód został przeznaczony na potrzeby 
podopiecznych Stowarzyszenia Promyk. 
Dofinansowano wycieczkę i zakup kolumny 
świetlnej dla podopiecznych Niepublicznego 
Zespołu Placówek Specjalnych w Szczytnie.

88.99.Z 2 144,67 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności statutowej w zakresie 
edukacji wychowanków Niepublicznego Zespołu 
Placówek Specjalnych w skład którego wchodzi: 
Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna w 
Szczytnie oraz Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne "Kraina Promyka". Do Przedszkola 
uczęszcza w roku średnio 18 dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z 
niepełnosprawnością sprzężoną. Przedszkole 
zatrudnia nauczycieli: oligofrenopedagogów, 
neurologopedę oraz psychologa klinicznego. 
Podopieczni korzystają ze specjalistycznego 
wsparcia rehabilitacyjnego. Program jest 
dostosowany do indywidualnych potrzeb 
psychoruchowych podopiecznych, tak aby 
optymalnie wspierać i ukierunkować ich rozwój. 
Dla każdego dziecka opracowany został 
indywidualny program terapeutyczny w oparciu 
o zalecenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz własne obserwacje 
poczynione w okresie adaptacyjnym. Rozwój 
funkcjonalny dzieci wspierany jest stymulacją 
polisensoryczną, naśladownictwem ruchowym i 
werbalnym, praktycznym działaniem i zabawami 
doskonalącymi umiejętności manipulacyjne oraz 
ruchowe. Do Niepublicznej Podstawowej Szkoły 
Specjalnej uczęszczało 33 uczniów, w tym 9 
uczniów z umiarkowaną znaczną niep. 
intelektualną  oraz 24 uczniów z niep. 
intelektualną w stopniu głębokim. Szkoła 
zatrudnia nauczycieli: oligofrenopedagogów, 
neurologopedę i psychologa.

85.60.Z 476,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach umowy z NFZ Centrum 
Rehabilitacyjno-Edukacyjne prowadzi dział 
fizjoterapii świadczący zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i 
hydroterapii, pacjentom z powiatu 
szczycieńskiego. Z zabiegów korzystają 
zarówno pacjenci dorośli jak i dzieci, 
ponieważ Centrum oferuje szeroką gamę 
metod specjalistycznych wspomagających 
rozwój dziecka z zaburzeniami 
ośrodkowego układu nerwowego, jak i 
szereg metod usprawniających pacjentów 
po urazach, czy cierpiących na schorzenia 
przewlekłe. Na terenie Centrum działają 
również trzy poradnie: rehabilitacyjna, wad 
postawy i logopedyczna. Prowadzony jest 
również Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 
który obejmuje opieką dzieci i młodzież 
niep. w stopniu umiarkowanym, znacznym i 
głębokim. Ośrodek jest miejscem z 
wieloletnią tradycją w zakresie 
wielospecjalistycznej diagnostyki i 
rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnoprawnej. Zatrudniona kadra to 
specjaliści posiadający doświadczenie w 
pracy terapeutycznej osób niep. Są to 
rehabilitanci, psycholodzy, neurologopedzi, 
terapeuci zajęciowi, oligofrenopedagodzy 
oraz opiekuni osób niepełnosprawnych 
wykonujący pełen zakres działań z zakresu 
fizjoterapii z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu. Prowadzona jest 
terapia psychologiczna, logopedyczna, 
zajęciowa, SI, wykorzystująca cały wachlarz 
sprawdzonych i nowoczesnych metod, min. 
Metoda W. Sherborne.Dla pacjentów są to 
usługi bezpłatne.

86.90.A 0,00 zł
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21 728,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 491 037,88 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) 4 635 326,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 479 046,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 049 023,33 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 107 257,10 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności statutowej w 
zakresie edukacji wychowanków 
Niepublicznego Zespołu Placówek 
Specjalnych w skład którego wchodzi: 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kraina 
Promyka". Do Przedszkola uczęszcza w roku 
średnio 18 dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z 
niepełnosprawnością sprzężoną. Zgodnie z 
Prawem Oświatowym art. 102 ust.1 pkt.11, 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
art 52 ust.15, Dziennikiem ustaw z 2017 
poz. 2203 prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie pobytu dzieci w 
przedszkolu do 5 roku życia, pobytu dzieci 
w przedszkolu powyżej 5h. Działalnością 
odpłatną jest również pobieranie odpłaty za 
wyżywienie w  Niepublicznym Zespole 
Placówek Specjalnych w Szczytnie.

85.60.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-06-26 7



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34 863,77 zł

2.4. Z innych źródeł 87 696,68 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 620,67 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: 4 580 195,32 zł 2 620,67 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

2 438 407,44 zł 2 620,67 zł

2 095 418,22 zł 0,00 zł

1 działania na rzecz osób niepełnosprawnych-  sfinansowanie komisji egzaminacyjnej w szkole 476,00 zł

2 działania na rzecz pomocy społecznej - dofinansowanie biegu charytatywnego, sfinansowanie 
audytu opp

2 144,67 zł

w 
tym:

220 901,72 zł

54 284,85 zł

2 599 649,53 zł

1 616 201,78 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:

1 648,00 zł

2 391,89 zł

12 650,00 zł

16 973,88 zł

0,00 zł

1 200,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 40 638,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -46 394,89 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

28,90 zł

22 305,17 zł

24 035,59 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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

54 200,00 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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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)

76 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)

64,10 etatów

24 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

0 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 3 017 032,69 zł

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

3 017 032,69 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

7 227,72 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)  

2 266,11 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 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

2 876 620,34 zł

1 842 472,19 zł

- nagrody

- premie

214 009,11 zł

99 267,00 zł

- inne świadczenia 720 872,04 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 140 412,35 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 238 897,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 778 135,52 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

27 423,50 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)

Żadne z wynagrodzeń nie przekroczyło przeciętnego limitu 
wynagrodzeń określonego dla opp  w ramach działalności 
odpłatnej. Dla osoby wykaz w poz. 8 przeciętne 
wynagrodzenie z działalności odpłatnej wyniosło 6924,77 
zł..  a dla osob w poz 11  1900,21zł. Na najwyzsze wynagr 
osoby w poz 8  złozyła się oprócz wynagrodzenia z umowy 
o prace nagroda jubileuszowa wypłacana ca 5 lat.

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)

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

1 Sport-Kultura-Rekreacja rozwinięcie aktywności  
własnej, rozbudzenie chęci 
zdobywania wiedzy bazującej 
na potencjale i doświadczeniu 
życiowym, stworzenie 
możliwości do obcowania z 
kulturą i aktywnym tworzeniu 
jej oraz zdobycie wiedzy z 
zakresu zdrowego stylu życia i 
znaczenia aktywności fizycznej 
w życiu seniora

Gmina Miejska Szczytno 2 000,00 zł

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

0,00 zł

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

16 877,88 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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) 

2 Droga do samodzielności Stworzenie dzieciom z 
niepełnosprawnością 
nabywania i rozwijania 
kluczowych umiejętności 
komunikacyjno-społecznych i 
samoobsługowych 
przyczyniających się do 
poprawy funkcjonowania na 
gruncie społecznym.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

20 000,00 zł

3 prowadzenie szkoły 
specjalnej

edukacja specjalna dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej w 
wieku od 7 do 25 lat 
wymagająca specjalnej 
organizacji metod pracy, 
wychowania i opieki z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, 
wczesne wspomaganie rozwoju 
dzieci w wieku od 0 do 9 lat, 
zajęcia rewalidacyjne dla dzieci 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
głębokim

Powiat Szczycieński 1 879 132,94 zł

4 prowadzenie przedszkola 
specjalnego

edukacja  dzieci  z 
niepełnosprawnością ruchową, 
intelektualną i sprzężoną w 
wieku przedszkolnym, 
zapewnienie pełnego rozwoju 
umysłowego, moralno-
emocjalnego i fizycznego 
zgodnie z potrzebami, 
usprawnianie nie zaburzonych 
funkcji psychicznych i 
fizycznych, korygowanie 
nieprawidłowości rozwojowych, 
kompensowanie braków 
rozwoju

Gmina Miejska Szczytno 694 317,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna i rehabilitacja 
lecznicza

ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna i rehabilitacja 
lecznicza

Narodowy Fundusz Zdrowia  
Warmińsko -Mazurski Oddział 
Wojewódzki

1 567 826,78 zł
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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

Prezes Stowarzyszenia Promyk-
Mirosława Duńczyk Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 W-M Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie 2

2 Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Szczytnie 1

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie 1

4 Urząd Miejski w Szczytnie 1

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

1

2019-06-26
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