
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina LIDZBARK WARMIŃSKI

Powiat LIDZBARSKI

Ulica KROMERA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość LIDZBARK 
WARMIŃSKI

Kod pocztowy 11-100 Poczta LIDZBARK WARMIŃSKI Nr telefonu 89-767-20-16

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@przedszkolemis.edu.p
l

Strona www www.przedszkolemis.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-03-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28143882700000 6. Numer KRS 0000436525

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

Barbara Wiśniewska Prezes TAK

Elżbieta Marcinkiewicz Zastępca Prezesa TAK

Anna Szumna Skarbnik TAK

Monika Talkowska-
Hryniewicz

Sekretarz 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

Grzegorz Słowik Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janusz Sytczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Gierulski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISIA
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenie Przyjaciół Misia było jednym z organizatorów oraz sponsorem nagród Lidzbarskich Dni Papieskich. 
25.10.2018 r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbyły się po raz szósty finały:
„Warmińskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II – Karola Wojtyły”,
„Warmińskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Warmińskiej”
Konkursu Plastycznego „Kto Ty jesteś? – Polak mały”.
W rywalizacji wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Warmii. Honorowy patronat nad konkursami sprawowali: Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – pan Gustaw Marek Brzezin, Arcybiskup Archidiecezji Warmińskiej – Józef Górzyński, 
Starosta Powiatu Lidzbarskiego – pan Jan Harhaj, Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński – pan Jacek Wiśniowski, 
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński – pan Fabian Andrukajtis, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – pan Jarosław Kogut.
W gali finałowej oprócz laureatów, przedszkolaków, uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli zaproszeni goście, 
patroni Lidzbarskich Dni Papieskich i członkowie komisji konkursowych. Uroczystość poprowadzili: Emilia Kolesar i 
Adrian Mięczkowski – uczniowie Technikum nr 1 w ZSZ w Lidzbarku Warm. Laureaci odebrali nagrody, a uroczystość 
uświetniły występy dzieci z Przedszkola „Miś” w Lidzbarku Warm., Julii Zielińskiej oraz  zespołu „Wild” z lidzbarskiego 
MDK. Zebrani wysłuchali także utworów Karola Wojtyły i Marii Zientary–Malewskiej w wykonaniu nagrodzonych 
uczniów. Można było podziwiać prace plastyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
Stowarzyszenie Przyjaciół Misia jest również organizatorem corocznej imprezy "Rajd Rowerowy - Poznajemy 
Warmińską Przyrodę", w roku 2017 Rajd odbył się 9. czerwca. Rajd odbył się na trasie Lidzbark Warmiński - 
Łaniewo. Wzieło w nim udział około 60 osób, podczas rajdu odbyły się konkursy, było również ognisko, każde 
dziecko, które przejechało trasę rajdu otrzymało pamiątkowy dyplom.
Stowarzyszenie wykupiło szkolenie dla nauczycieli Przedszkola Niepublicznego Miś, szkolenie odbyło się w 
październiku i było zatytułowane "Kalendarz muzyczny cz. 2", było ono zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Twórczy Nauczyciel.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

190

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 727,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Konkurs Plastyczny pod hasłem: "Kto Ty jesteś? - Polak 
Mały" zorganizowany w ramach Lidzbarskich Dni 
Papieskich, którego finał odbył się w Lidzbarskim Domu 
Kultury. Nasze Stowarzyszenie zakupiło nagrody dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz w kategorii klasy I-III 
szkoły podstawowe (Laureaci  konkursu plastycznego to 
mieszkańcy powiatu lidzbarskiego), jak również 
podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim oraz 
wychowankom Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

803,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Szkolenie nauczycieli Przedszkola Niepublicznego Miś - 
"Kalendarz muzyczny cz.2". Szkolenie było 
przeprowadzone w Olsztynie, a zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Twórczy Nauczyciel. W szkoleniu udział 
wzięły nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu 
Niepublicznym Miś w Lidzbarku Warmińskim. Szkolenie 
poruszało zagadnienia związane z pracą nauczycieli w 
przedszkolu, przede wszystkim podnosiło umiejętności 
pracy podczas przygotowań występów, teatrzyków, 
piosenek i zajęć adaptacyjnych przeprowadzanych w 
przedszkolu. Szkolenie przyczyniło się do podniesienia 
umiejętności zawodowych nauczycieli biorących w nim 
udział przez co podniosło ich kompetencję i 
uatrakcyjniło ofertę Przedszkola Niepublicznego Miś w 
tym zakresie.

900,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 727,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 915,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 602,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 703,17 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

2 110,05 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Nagrody w konkursie Papieskim 803,17 zł

2 Szkolenie nauczycieli 900,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 110,05 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 616,95 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-04 4



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.

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)

0 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. 0,5 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)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

24 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Barbara Wiśniewska, Monika 
Talkowska-Hryniewicz/26.06.2019 Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-04
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