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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 2020-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina KĘTRZYN

Powiat KĘTRZYŃSKI

Ulica BUDOWLANA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KĘTRZYN Kod pocztowy 11-400 Poczta KĘTRZYN Nr telefonu 89-752-23-78

Nr faksu 89-752-23-78 E-mail wtz@wtzketrzyn.pl Strona www www.wtzketrzyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-02-25

2012-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51958807500000 6. Numer KRS 0000196689

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

Jan Wiśniewski Przewodniczący 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

Stanisława Krasiejko Wiceprzewodnicząca  
Zarządu

TAK

Beata Tryka Wiceprzewodnicząca 
Zarządu

TAK

Martyna,Kinga Bobkowska Sekretarz Zarządu TAK

Leszek Twarogowski Skarbnik Zarządu TAK

MAZURSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich, działając  na 
gruncie Konstytucji RP , zrzeszając osoby zainteresowane działalnością 
społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) zrzeszenie osób zainteresowanych społeczną działalnością na rzecz osób 
niepełnosprawnych,

2) poprawę warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i sportowym,

3) wyzwalanie inicjatywy osób niepełnosprawnych w kierunku jak 
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako 
proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie 
po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,

4) likwidację barier psychologiczno – społecznych poprzez uświadomienie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób 
niepełnosprawnych i kształtowania partnerskich relacji między tymi 
grupami,

5) tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych, jako 
indywidualnych osób i jako grup w tok codziennego życia, korzystanie 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego 
wsparcia,

6) prowadzenie rehabilitacji, ergoterapii i innych form usprawniania osób 
niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kętrzynie, zakresie terapii oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu 
oraz rekreacji.

7) prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów oraz 
organizowanie koncertów muzycznych, w tym również o charakterze 
charytatywnym i dobroczynnym.

1) zrzeszenie osób zainteresowanych społeczną działalnością na rzecz osób 
niepełnosprawnych,

2) poprawę warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i sportowym,

3) wyzwalanie inicjatywy osób niepełnosprawnych w kierunku jak 
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako 
proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie 
po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,

4) likwidację barier psychologiczno – społecznych poprzez uświadomienie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób 
niepełnosprawnych i kształtowania partnerskich relacji między tymi 
grupami,
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5) tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych, jako 
indywidualnych osób i jako grup w tok codziennego życia, korzystanie 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego 
wsparcia,

6) prowadzenie rehabilitacji, ergoterapii i innych form usprawniania osób 
niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kętrzynie, zakresie terapii oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu 
oraz rekreacji.

7) prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów oraz 
organizowanie koncertów muzycznych, w tym również o charakterze 
charytatywnym i dobroczynnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

W roku  2019 Stowarzyszenie było organizatorem , następujących imprez:
- w dniu 06.01.2019r uczestnicy i kadra brali udział w Orszaku Trzech Króli , który był przeprowadzony po ulicach miasta w 
Kętrzyna ,
- w dniu 02 kwietnia 2019r był obchodzony Światowy Dzień Świadomości Autyzmu , podczas którego uczestnicy wzięli udział w 
spektaklu "Niebieski Ptak" uświadamiającym uczestnikom problematykę autyzmu,
- w dniu 09 kwietnia 2019r uczestnicy z instruktorami terapii zajęciowej wzięli udział w lokalnych "Targach pracy i edukacji", 
podczas których mieli możliwość poznania  potencjalnych pracodawców a także zapoznania się z ofertami pracy 
przedstawianymi osobom niepełnosprawnym,
- w dniach 06-09 maja 2019r uczestnicy wzięli udział w projekcie "Przyszłość należy do Ciebie" , pobyt w Krynicy Morskiej był 
połączony z Warsztatami  z komunikacji społecznych i aktywnego popruszania się po rynku pracy" 
-23 maja 2019 roku już po raz ósmy został zorganizowany Marsz Godności „Bądźmy razem", którego celem marszu było 
promowanie postaw  przyjaznych osobom niepełnosprawnym, integrujących osoby niepełnosprawne z osobami 
pełnosprawnymi,
-03 lipca 2019 r., odbył się  wernisaż prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- w  dniach 08-14 lipca 2019 r. uczestnicy WTZ wzięli udział w obozie terapeutczynym - profilaktyka uzależnień, który odbył się w 
Ośrodku Wypoczynkowym "Kętrzyńska Przystań" ,celem obozu było m.in.: szerzenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych, 
prezentowanie form 
właściwego spędzania wolnego czasu, nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń z używania środków 
psychoaktywnych, z ukazanie wpływu reklamy na funkcjonowanie odbiorcy w społeczeństwie,
 - 31 sierpnia  2019 podczas gali VII Kętrzyńskiego Dnia Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie 
otrzymało nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą w 2018 roku inicjatywę organizacji pozarządowych Miasta 
Kętrzyn,
- 19 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie odbyła się  zorganizowana przez Stowarzyszenie "V 
Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych. Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc co rok” ,
- w dniach od 02-12 listopada 2019 r. 28 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej pod opieką 9. pracowników wzięło udział w 
wycieczce edukacyjno–integracyjnej do Włoch. harmonogram wycieczki obejmował zwiedzanie:  Padwy, Werony, Rzymu, San 
Gimignano, Sieny, Neapolu, starożytnych Pompei, Asyżu, Wenecji, Wiednia, punktem kulminacyjnym wycieczki była audiencja u 
Papieża Franciszka,
-obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zostały zorganizowane w dniu 03 grudnia 2019 r. w Kinie 
„Gwiazda” w Kętrzynie, podczas których został zaprezentowany film z realizacji sesji fotograficznej uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kętrzynie pt. "Zwyczajni-Niezwyczajni" wykonanej przez fotografa Pana Andrzeja Frankowskiego oraz 
Kętrzyńską Grupę Fotograficzną "KURS" oraz teledysk, który powstał w ramach projektu "Kreatywnie poprzez świat - Mazury w 
oczach niepełnosprawnych" 
Ponadto uczestniczyliśmy w akcjach społecznych, konkursach i turniejach sportowych  w lokalnym środowisku i  z społecznością 
osób niepełnosprawnych zrzeszoną w innych warsztatach terapii zajęciowej  oraz  przeglądach artystycznych twórczości  osób 
niepełnosprawnych. 
W ubiegłym roku kontynuowaliśmy także  współpracę z administracją samorządową , sponsorami i innymi WTZ , instytucjami 
działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością , rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników. Kontynuowana była także  
kampania publiczna w celu pozyskania środków finansowych z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz opp poprzez:
1) umieszczanie informacji o możliwości odpisu na stronie internetowej www.wtzkwtrzyn.pl,
2) oznakowanie przedmiotów tworzonych podczas zajęć terapeutycznych ( np. maseczki ochronne) logo WTZ i zaopatrywanie 
ich w stosowne ulotki o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,
3) umieszczenie informacji na stronach internetowych samorządów lokalnych oraz w czasopismach lokalnych,
4) informację propagandową prowadzonych przez członków Stowarzyszenia , uczestników i kadrę WTZ wśród rodzin, znajomych 
i krewnych w środowiskach lokalnych  podczas w/w działań  Warsztatu Terapii Zajęciowych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2156

29

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kętrzynie - placówki dziennego pobytu dla 40 
osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 Integracja środowiska osób niepełnosprawnych 
w roku ubiegłym następowała poprzez 
organizację lub udział w imprezach: W roku  
2019 Stowarzyszenie było organizatorem , 
następujących imprez:
-  udział w Orszaku Trzech Króli , który był 
przeprowadzony po ulicach miasta w Kętrzyna ,
-   udział w obchodach Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu ,
-  udział w lokalnych "Targach pracy i edukacji", 
nie
- udział w projekcie "Przyszłość należy do Ciebie" 
,  w Krynicy Morskiej był połączony z 
Warsztatami  z komunikacji społecznych i 
aktywnego poruszania się po rynku pracy" 
- organizacja VIII Marszu Godności „Bądźmy 
razem",  
- organizacja  wernisażu prac uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej,
-  organizacja obozu terapeutycznego - 
profilaktyka uzależnień, 
-organizacja V Paraolimpiady Osób 
Niepełnosprawnych,
-  wycieczka do Rzymu  zwiedzanie:  Padwy, 
Werony, Rzymu  zwiedzanie : San Gimignano, 
Sieny, Neapolu, starożytnych Pompei, Asyżu, 
Wenecji, Wiednia,  audiencja u Papieża 
Franciszka,
- organizacja obchodów  Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych .
-

94.99.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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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) 906 700,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 872 890,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 33 809,39 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

4.1. 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 integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

W prowadzonym  Warsztacie  Terapii 
Zajęciowej - placówce dziennego pobytu 
dla 40 osób niepełnosprawnych  w roku 
ubiegłym w ramach  zajęć terapeutycznych 
uczestnicy tworzyli  różne przedmioty 
użytku codziennego i  prace  artystyczne  : 
patery, figurki, ,stroiki świąteczne a także 
obrazy, witraże itp. ,ponadto  szyto  np. 
fartuszki, poszewki, figurki , maskotki . W 
trakcie organizowanych imprez oraz innych 
spotkań   prace były nabywane przez osoby 
prywatne  ( rodziców, opiekunów prawnych 
i sympatyków)   . Koszty wykonania 
towarów i usług ( zakup materiałów do 
wykonania ) w całości zostały sfinansowane 
z wpływów ze sprzedaży

94.99.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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 500,00 zł

2.4. Z innych źródeł 38 808,39 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 11 268,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 071,00 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 Remont klatki schodowej Warsztatu z przystosowaniem do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne               
 ( uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej)

5 071,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 968,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 856 423,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

110 478,00 zł

745 945,00 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:

2 250,00 zł

2 250,00 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)

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 -5 544,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 912 245,01 zł 5 071,00 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

878 435,62 zł 5 071,00 zł

33 809,39 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 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

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)

17 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)

13,60 etatów

0 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

56 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)

16 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

16 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 528 163,83 zł

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

528 163,83 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)

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)  

44 013,65 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

528 163,83 zł

483 742,45 zł

- nagrody

- premie

31 913,38 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 12 508,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 528 163,83 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Działalność bieżąca 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w 2019roku

działalność bieżąca , 
organizacyjna i rehabilitacyjna 
uczestników WTZ

Powiat Kętrzyński 80 428,00 zł

2 „VIII Marsz Godności Osób 
Niepełnosprawnych Bądźmy 
Razem  2019”

integracja  lokalnego 
środowiska osób 
niepełnosprawnych

Powiat Kętrzyński 1 000,00 zł

3 Wernisaż prac uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kętrzynie .Śladami 
Wojciecha Kętrzyńskiego”

przegląd i propagowanie 
twórczości osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miejska Kętrzyn 1 000,00 zł

4 Wernisaż prac uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kętrzynie .Śladami 
Wojciecha Kętrzyńskiego”

przegląd i propagowanie 
twórczości osób 
niepełnosprawnych

Powiat Kętrzyński 1 200,00 zł

5 „Obóz terapeutyczny dla 
osób niepełnosprawnych –
„Profilaktyka uzależnień „

zajęcia terapeutyczne i  
edukacyjne w zakresie 
profilaktyki uzależnień

Gmina Miejska Kętrzyn 11 700,00 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

5 516,67 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) 

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

6 „Obóz terapeutyczny dla 
osób niepełnosprawnych –
„Profilaktyka uzależnień „

zajęcia terapeutyczne i 
edukacyjne w zakresie 
profilaktyki uzależnień

Powiat Kętrzyński 7 640,00 zł

7 Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych

integracja lokalnego  
środowiska osób 
niepełnosprawnych

Powiat Kętrzyński 2 000,00 zł

8 Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych

integracja lokalnego środowiska 
osób niepełnosprawnych

Powiat Kętrzyński 2 000,00 zł

9 V Paraolimpiada Osób 
Niepełnosprawnych
”Sport to siła, to jest moc. 
Razem bądźmy więc co rok- 
bieg im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego „

rozwój fizyczny i ruchowy oraz 
współzawodnictwo osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miejska Kętrzyn 3 510,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

działalność bieżąca, 
organizacyjna i rehabilitacyjna 
uczestników WTZ

PFRON 723 840,00 zł

2 „Obóz terapeutyczny dla 
osób niepełnosprawnych –
„Profilaktyka uzależnień „

zajęcia terapeutyczne i 
edukacyjne w zakresie 
profilaktyki uzależnień

Fundacja PZU 14 040,00 zł

3 V Paraolimpiada Osób 
Niepełnosprawnych
”Sport to siła, to jest moc. 
Razem bądźmy więc co rok- 
bieg im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego „

rozwój fizyczny i ruchowy oraz 
współzawodnictwo osób 
niepełnosprawnych

Fundacja PZU 6 750,00 zł

4 Warsztaty dla dzieci z 
powiatu kętrzyńskiego

Integracja dzieci i młodzieży z 
środowiskiem osób 
niepełnosprawnych

Fundacja PZU 1 315,00 zł

Druk: NIW-CRSO 12



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

Jan Wiśniewski - Przewodniczący 
Zarządu 

Leszek Twarogowski  - Skarbnik 
Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Miejska Kętrzyn 4

2020-10-11
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