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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina OLKUSZ

Powiat OLKUSKI

Ulica JANA 
KOCHANOWSKIEGO

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość OLKUSZ Kod pocztowy 32-300 Poczta OLKUSZ Nr telefonu 664321647

Nr faksu E-mail swdw@op.pl Strona www www.swdw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-04-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35688781700000 6. Numer KRS 0000219768

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 Orkisz Prezes TAK

Urszula Bednarz Wiceprezes TAK

Mirosława Drapacz Sekretarz TAK

Małgorzata Kluczeska Skarbnik TAK

Olga Śladowska Członek zarządu TAK

Mateusz Jurczyk 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

Alina Włoch Przewodnicząca TAK

Magdalena Bulwa sekretarz TAK

Kamila Kluczewska członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ "WSZYSCY DLA 
WSZYSTKICH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
b) upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych oraz 
regionalnych, 
c) dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie 
krajoznawstwa i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) integrowanie młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych 
i osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna na rzecz młodzieży i ich 
rodzin, 
e) promowanie zdrowego stylu życia oraz konieczności dbania o swoje 
zdrowie, 
f) promowanie idei integracji europejskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) wzbogacanie szkół w pomoce dydaktyczno-naukowe, 
b) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych oraz 
wymagających zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
c) działania na rzecz edukacji i upowszechniania kultury w celu 
wyrównywania szans różnych grup społecznych, 
d) organizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły i w środowisku 
lokalnym, 
e) działanie na rzecz rehabilitacji, pomocy i integracji osób 
niepełnosprawnych, 
f) organizowanie imprez sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 
g) działalność charytatywną, 
h) współpracę z instytucjami pomocy społecznej, zakładami opieki 
zdrowotnej, samorządami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi w 
realizacji celów statutowych,
i) wspieranie działań związanych z realizacją międzynarodowego projektu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”, 
j) prowadzenie kampanii profilaktycznych, rozpowszechnianie 
prozdrowotnych modeli zachowań oraz współpraca z ośrodkami 
pracującymi na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych patologią, 
k) podejmowanie działań związanych z ideą integracji,
l) współpraca ze służbami porządkowymi na rzecz społeczności szkolnej i 
lokalnej, 
m) działanie na rzecz integracji europejskiej: wspieranie działalności 
Szkolnego Klubu Europejskiego i rozwijanie kontaktów 
międzynarodowych, 
n) realizowanie prac i przedsięwzięć, zgodnych z celami Stowarzyszenia, 
zleconych przez inne osoby, instytucje i organizacje. o) gromadzenie i 
upowszechnianie danych o działalności stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

• Rok 2016 rozpoczęliśmy od obchodów X Koncertu Charytatywnego: Dar serca dla Wiktorii. 
Przeprowadziliśmy wówczas zbiórkę publiczną na rzecz rehabilitacji Wiktorii oraz osób 
niepełnosprawnych. Zebraliśmy 3.948,50 zł, w całości przeznaczone na zabiegi rehabilitacyjne.        
• Festyn  charytatywny we współpracy z Samorządem Uczniowskim, dyrekcją i Gronem Pedagogicznym 
Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu: Zostań dobrym aniołem Michasia  Kalisia - dziecka chorego na 
siatkówczaka.
• Powiatowy Konkurs: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce /2009r – 2016/,                             tj. 
warsztaty twórcze, wieczory poezji, wydanie okolicznościowego kalendarza, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Państwową Szkołą Muzyczną I 
Stopnia w Olkuszu /organizator/. W związku z remontem organów nie odbył się wieczór poetycko-
muzyczny Sacrum w poezji i muzyce.                             W warsztatach wzięło udział 225 uczniów z 12 
szkół. Wpłynęło 68 prac plastycznych,                   7 prac komputerowych, 156 fotografii, 8 wierszy.
Nagrodzono i wyróżniono 28 osób. Wręczono 11 podziękowań nauczycielom                                  i 
opiekunom. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy i okolicznościowe wydawnictwo Kalendarz 2017. 
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i sprzęt komputerowy.  Do Kalendarza 2016 
wybrano 5  prac plastycznych, do wystawy wybrano dodatkowo 25  prac plastycznych  i fotografii.
W pracach komisji konkursowych uczestniczyło 11  osób. 
W czasie wernisażu wystawy pokonkursowej w Osiedlowym Klubie Przyjaźń pracowało 10 
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wolontariuszy Stowarzyszenia. Wolontariusz-informatyk pracował 20 godzin podczas trwania projektu. 
W spotkaniu pokonkursowym w Osiedlowym klubie Przyjaźń uczestniczyło 80 osób.

• Projekt Teatr Niepełnosprawnych (kontynuowany od 2009 roku) tj. warsztaty interaktywne, warsztaty 
teatralne, spektakl  premierowy -  Książę szuka żony???                         w reżyserii Przemysława Kani. W 
projekcie uczestniczyło: 10 osób pełnosprawnych                      i 3 osoby niepełnosprawne. Personel: 
koordynator - 1osoba, aktor - zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, instruktorzy (instruktor 
plastyk, instruktor teatralny), wolontariusze – 10 osób.
W związku z przedsięwzięciem przeprowadzono: 
o 1  spotkanie  partnerskie - 3h
o 1 warsztat interaktywny - 3h       
o warsztaty  teatralne - 60 h pracy twórczej   
o 1 spektakl premierowy - 7h
o 1 spotkanie ewaluacyjne - 3h
o przeprowadzono  60  godzin pracy twórczej.
Premiera spektaklu odbyła się w 2017 r podczas XI Koncertu Charytatywnego na rzecz rehabilitacji  
dzieci i młodzieży  /zgodnie z kalendarzem imprez MOK/.  Widzami spektaklu premierowego, jak co 
roku, byli mieszkańcy Olkusza – uczestniczący w XI Koncercie Charytatywnym na rzecz rehabilitacji  
dzieci i młodzieży w liczbie ok. 350 osób (beneficjenci, ich rodziny, opiekunowie, przyjaciele, 
mieszkańcy Olkusza).
Po zakończeniu projektu przeprowadzona została ewaluacja, w jakim stopniu działania teatralne 
zmieniły życie zainteresowanych. Uczestnicy obejrzeli materiał filmowy z prób               i ze spektaklu 
premierowego. Spotkanie odbyło się „przy słodkościach” w Osiedlowym Klubie Przyjaźń.  Była  to  
forma   podziękowania młodzieży  za dar serca złożony                         na  rehabilitację dzieci i młodzieży. 
                                                                                                                 
• Teatr Seniora w integracji z młodzieżą /od 2012r/- spektakl „Takie życie” – premiera  w 2017r 
/zgodnie z kalendarzem imprez MOK/. Spektakl  na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej, w reżyserii 
Przemysława Kani.

• Wernisaże wystaw:
o Malarstwo Karoliny Drygały,
o Haft  rechalieu Heleny Ławruk,
o Pamięć płk FR. Nullo i Bohaterów Powstania Styczniowego w Olkuszu ze zbiorów Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu wraz z wykładem Jacka Sypienia,
o malarstwo Anny Kajdy oraz prace plastyczne jej uczniów,
o koronki w technice Frywolitki – Grażyny Wesołowskiej,
o Plakat filmowy z okazji 100. spotkania miłośników filmu autorstwa Olgi Śladowskiej,
o pokonkursowa wystawa prac plastycznych: Dzieło Hansa Hummla w poezji                          i plastyce 
2016.
• Wieczory autorskie:
o Rozmowy numerowane  - promocja tomiku wierszy Ireny Włodarczyk,
o Dotyk Anioła - promocja tomiku opowiadań Jacka Majcherkiewicza,
o Podróże przy kawie -  Indie i Nepal - Maria Knap,
o Pamięć płk FR. Nullo i Bohaterów Powstania Styczniowego w Olkuszu ze zbiorów Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Olkuszu – wykład  Jacka Sypienia,
o Podróże przy kawie – Kambodża, Wietnam i Tajlandia - Urszula Baran,
o Poezja i piosenka - Wieczór autorski Franciszka Dudka,
o Spotkanie autorskie poetek: Ireny Włodarczyk i Ewy Pogan ze studentami UJ                       w Krakowie,
o Podróże przy kawie - Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych - Urszula Baran.

• Popołudnie z Teatrem 
o Grupa Teatralna Lęgowisko - spektakle: Rozmowa dwóch kobiet, Zjawa, Biuro matrymonialne, 
Rozstanie. Gościnne występy dla Seniorów w Proszowicach.

• Koncerty poetycko -  muzyczne:
o Koncert noworoczny - pastorałki i kolędy w wyk. podopiecznych Doroty Stachowicz – Mączki z 
Ogniska  Muzycznego DodiArt, grupy instrumentalno-wokalnej  pod kierunkiem Franciszka Dudka w 
składzie:  A. Tomsia, B. Boniecki,                   P. Arnold, K.Figurska, A.Dziewiczyn, H.Trzcionkowski, Lesław 
Lubiecki i Maria Kordaszewska, Kazimierz Specjał, wiersze poetów olkuskich: I. Włodarczyk,                        
E. Pogan, K. Dziurzyńskiej i G. Ludwiczaka,
o Jazz Kultura - Gramy dla Wiktorii – koncert grupy Jess Ekipa w składzie Katarzyna Rosołek – wokal, 
Grzegorz Baran - alt sax, Tomasz Kilian -  baryton sax, Aleksandra Bąk - pianino, Michał Pyrek - bass, 
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Mateusz Jurczyk - drums,
o Dotyk Anioła – poezja śpiewana Jacka Majcherkiewicza – muzyka i wykonanie: Franciszek Dudek,
o koncert muzyczny Gabrieli Ocieczek - laureatki festiwalu Talenty Małopolski 2015,
o Kobieta zmienną jest - etiudy teatralne w wyk. grupy teatralnej Lęgowisko – Rozmowa dwóch kobiet - 
D. Marszałek i B. Sikora , Zjawa - D. Marszałek.
Tydzień z życia mężczyzny - humoreska w wyk. młodzieży z SPO w Olkuszu,
o Koncert grupy instrumentalno-wokalnej F. Dudka w składzie: Anna Tomsia, Jagoda Wojtyła, Przemek i 
Krystian Arnold. Wokal: Patrycja Krymula - laureatka XI konkursu poetyckiego w kategorii poezja 
śpiewana,
o  mini recital  Marii Kordaszewskiej,
o Koncert wiosenny - koncert akordeonowy Marcina Wierciocha i jego uczniów,
 występ grupy instrumentalno-wokalnej F. Dudka, występ grupy dziecięcej tańca nowoczesnego z 
Osiedlowego Klubu Przyjaźń pod kier. K. Kamody, 
koncert grupy instrumentalno-wokalnej F. Dudka, H. Trzcionkowski i przyjaciele               z zespołu 
Olkuszanie,
o Występ grupy instrumentalno-wokalnej F. Dudka podczas Festiwalu Funduszy Europejskich 
„Małopolska Myśli o Tobie”, 
o Poezja i piosenka - wieczór autorski Franciszka Dudka,
o Zaduszki Muzyczne - koncert Mateusza Jurczyka i grupy Kozji Pałer.
 
• Wydawnictwa:
o Olkuska Poezja Śpiewana (2016) -  płyta CD, wydanie  pamiątkowe.

• Realizacja projektów:
o Osiedlowy Klub Przyjaźń pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz,
o Teatr Niepełnosprawnych  pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz,
o Dzieło Hansa Hummmla w poezji i plastyce pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz,
o Centrum Seniora w integracji z młodzieżą pod patronatem Wojewody Małopolskiego i Burmistrza 
MiG Olkusz,
o W krainie białych skał, zamków i jaskiń - projekt własny,
o Lektorium, czyli codzienna pomoc w nauce - projekt własny,
o Małopolska Gala Finałowa - Miejsce Przyjazne Seniorom 2016   www.twórcy.olkusz.pl - projekt 
otwierający działanie strony internetowej twórców olkuskich we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Teatralno-Literackim                                                                 Gminna Rada Seniora w Olkuszu – partner, I 
Olkuski Dzień Seniora – współorganizator. W każdym dniu Seniorzy w Klubie Przyjaźń mogli skorzystać 
z:
 Saloniku Prasowego,
 Klubowej Kawiarenki, 
 Kącika Samopomocy – Nie jesteś sam,
 Kącika Wędrującej Książki,
 z zajęć -Tenis stołowy: Młodzi i Seniorzy,
 bezpłatnego udziału we wszystkich imprezach kulturalnych w Klubie Przyjaźń.

 
• Odbywały się  zajęcia klubowe:
o Lektorium, czyli codzienna pomoc w nauce - praca wolontariuszy  z I LO, II LO, III LO, IV LO, 
Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 1 oraz Seniorów - emerytowanych 
nauczycieli,
o Zajęcia plastyczne - cotygodniowe zajęcia 12-osobowej grupy uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych pod  kierunkiem Olgi Śladowskiej, 
o stałe ekspozycje prac plastycznych Młodych Plastyków w Klubie,
o Międzypokoleniowy Klub Szachowy - cotygodniowe zajęcia dla młodzieży                            i seniorów  
pod kierunkiem Grzegorza Czerwińskiego  (10 osób),
o Wspólne Muzykowanie osób niewidomych i słabo widzących – comiesięczne spotkania osób 
zrzeszonych w PZN,
o cotygodniowe spotkania Klubu Seniora,
o cotygodniowe spotkania członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Leśnik                  i Koło 
Pakuska,
o spotkania członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Olkuszu -                       1x  w miesiącu i 
okazjonalnie w czasie imprez towarzyskich.

• Zajęcia ruchowe  i taneczne:
o Zajęcia ruchowe przy muzyce „ 60+”- cotygodniowe zajęcia  dla  30-osobowej grupy Seniorów pod 
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opieką Joanny Pabisek,
o Zajęcia ruchowe przy muzyce „40+”- cotygodniowe zajęcia  20-osobowej grupy pod kier. Joanny 
Pabisek,
o Joga – cotygodniowe zajęcia 18-osobowej grupy pod kierunkiem Aleksandry Ziarnik-Mizgier. 
o Zajęcia tańca nowoczesnego /od października/ pod kier. Elżbiety Kajda-Piegzik, 23-osobowa grupa 
dzieci w wieku 7-12 lat reprezentująca Stowarzyszenie                        na imprezach klubowych.

• Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach Centrum Seniora w integracji z młodzieżą 
/ 30-os. grupa  beneficjentów/.
o Lektorium, czyli  codzienna pomoc w nauce - 5 emerytowanych nauczycieli wolontariuszy udziela 
pomocy w nauce,
o Kącik komputerowy dla Seniorów - grupa początkujących (10 osób),
o Kącik komputerowy dla Seniorów - grupa zaawansowanych (13 osób),
o Język niemiecki dla Seniora – (8 osób),
o Klub Magicznej Nitki - (5 osób),
o Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy. Kino Seniora w integracji z młodzieżą -  cykl spotkań 
poprzedzonych prelekcjami prowadzących: Jarosława Nowosada                      i Katarzyny Szojdy - 
wyświetlono w ciągu roku 22 filmy, zaprezentowano                           2 prelekcje  na aktualne tematy 
filmowe.  Odbyło się 100. spotkanie miłośników filmu. Co 2 miesiące odbywały się seanse z 
audiodeskrypcją dla osób słabo widzących i niewidomych. Wszystkie spotkania kończyły się wspólną 
dyskusją  przy herbacie.
o Edukacja Regionalna - zajęcia cykliczne przybliżające problemy  lokalne. Spotkania   z ciekawymi 
ludźmi, wycieczki umożliwiające lepsze poznanie regionu Małopolski.
o Bliżej Historii – spotkania cykliczne z przeszłością regionu i jego sławnymi postaciami. Poznawanie 
zabytków Małopolski.
o Bliżej Teatru – uczestnicy obejrzeli 16 spektakli teatralnych, w tym dwukrotnie zorganizowano wyjazd 
do teatru - Teatr Słowackiego w Krakowie i do Gliwickiego Teatru Muzycznego. Odbywały się dyskusje 
przy kawie i herbacie na temat obejrzanych spektakli, postaci sławnych i mniej sławnych aktorów.
o Bliżej Sztuki – cykliczne wyjścia do olkuskich galerii  sztuki (BWA, Galeria OK.NO,  Centrum Kultury), 
spotkania z artystami plastykami i muzykami -  48 wyjść.
o Teatr Seniora - warsztaty teatralne z aktorem Przemysławem Kanią zakończone spektaklem 
premierowym w MOK w czasie XI Koncertu Charytatywnego.
o Grupa teatralna Lęgowisko – 8-osobowa grupa utworzona przez Seniorów. Praca pod kierunkiem 
Danuty Marszałek, która dobiera repertuar, reżyseruje przedstawienia i równocześnie w nich 
uczestniczy. Grupa występuje dla bywalców klubu i reprezentuje nas  na zewnątrz.
o Wspólne śpiewanie - 14-osobowa grupa instrumentalno-wokalna pod kierunkiem  Franciszka Dudka 
integruje młodzież i seniorów uzdolnionych muzycznie. Występują podczas imprez klubowych oraz 
reprezentują Stowarzyszenie na imprezach kulturalnych w środowisku. 
o Klub Zdrowia Urody -  spotkania cykliczne z dietetykiem, kosmetyczkami. Warsztaty kulinarne. 
Współpraca z wykładowcami UJ.
o Tenis Młodzi i Seniorzy – codziennie korzystali  młodzi  i Seniorzy. 

Stowarzyszenie za swoją działalność na rzecz środowiska otrzymało nagrody                                         i 
wyróżnienia:
• w konkursie Potrzebujesz mnie, więc jestem w kategorii: Uczeń wolontariusz  - Wyróżnienie, 2016.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi stowarzyszeniami i organizacjami bezpłatnie udostępniając 
pomieszczenia Klubu:

• Polski Związek Emerytów i Rencistów w Olkuszu
• Polski Związek Wędkarski Koło Leśnik i Koło Pakuska.
• Polski Związek Niewidomych Koło  w Olkuszu
• Stowarzyszenie Manko w Krakowie / marzec 2015/
• Zarząd Osiedla Pakuska
• Urząd Miasta i Gminy Olkusz
• Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
• Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu
• Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce.  
• Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
• GSW Biuro Wystaw Artystycznych
• Klub Seniora
• Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

6000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn 
• Koło przewodników olkuskich  Amonit             
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
• Koło w Olkuszu 
• Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Marlibo
• Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu
• Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Olkuszu
• Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Kruk
• Fundacja KINO CZUJE. CZUJĘ KINO.
• Szkoły podstawowe,  gimnazjalne i średnie
• Stowarzyszenie Miasta Partnerskie Olkusz – Schwaldbach

Stowarzyszenie bierze udział w inicjatywach lokalnych i woj. Małopolskiego:
• członkostwo w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa    Małopolskiego,
• członkostwo w  Radzie Seniorów przy burmistrzu MiG Olkusz,
• inicjatywa powołania konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Olkusz-2016,
• współpraca z Wydziałem ds. Społecznych Urzędu Miasta w Tarnowie i Nowym Sączu
• współpraca z Redakcją Głosu Seniora,
• współpraca ze Stowarzyszeniem Manko,
• udział w kapitule przyznającej olkuską nagrodę Cordis  Nobilis przy burmistrzu MiG   w Olkuszu,
• udział w kapitule przyznającej Olkuską Nagrodę Artystyczną przy burmistrzu MiG                 w Olkuszu,
• udział w kapitule przyznającej nagrody Potrzebujesz mnie, więc jestem org. przez Stow. Res Sacra 
Miser w Olkuszu,
• udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• współpraca z Aktywnym Klubem Seniora w Krakowie – Nowy Bieżanów
• udział w Konferencji otwierającej  działanie strony internetowej twórców olkuskich    
www.twórcy.olkusz.pl
• współpraca z Gminną Radą Seniora w Olkuszu,
• współorganizacja I Olkuskiego Dnia Seniora 2016,
• udział w  Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki – Kraków 2016
• gospodarz imprezy integracyjnej Stowarzyszenia Miasta Partnerskie podczas wizyty delegacji z 
niemieckiego miasta Schwalbach.

Druk: MPiPS 6



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Stowarzyszenie na rzecz 

"Wszyscy dla 
wszystkich" w 2016 
Organizacja koncertów, 

wystaw, wieczorów 
autorskich, wycieczek 
turystycznych, 
promocja amatorskiego 

ruchu artystycznego, 
prowadzenie 
Osiedlowego Klubu 

organizacja wyjazdów 
do teatrów w ramach 
projektu "Centrum 
Seniora" w integracji z 
młodzieżą, Konkurs 
„Dzieło Hummla w 
poezji i plastyce, 
wydawnictwa z 
twórczością młodzieży i 
seniorów,
organizacja koncertów, 
wystaw amatorskiej 
twórczości młodzieży i 
seniorów 
Stowarzyszenia 
"Wszyscy dla 
Wszystkich"

90.04.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 7
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie 
"Wszyscy dla 
wszystkich" w 2016 
kontynuowało akcję 
Lektorium czyli pomocy 
w nauce dla młodzieży 
ze szkół  
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, 
zakup pomocy 
naukowych do 
biblioteki szkolnej dla 
Gimnazjum z 
Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1, 
prowadzenie odczytów 
i prelekcji dla seniorów, 

promocja 
utalentowanej 
młodzieży,wydawnictw
a z jej 
pracami, profilaktyka 
zdrowotna dla 
Seniorów w ramach 
prowadzonego "Klubu 
zdrowia i urody", 
Organizowanie i 
promocja wolontariatu. 

Prowadzenie zajęć z 
języków obcych i 
obsługi komputera 
przez wolontariuszy 
Stowarzyszenia dla 
Seniorów.

93.29.Z
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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. Jeśli 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

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

Stowarzyszenie na rzecz 
oświaty, kultury i 
pomocy społecznej 
"Wszyscy dla 
wszystkich" w 2015 
roku przeprowadziło: 
zakup leków, odzieży, 
turnusów
rehabilitacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, 
udzielanie wsparcia 
finansowego na 
rehabilitację i leczenie 
osób
niepełnosprawnych ze 
środków pozyskanych 
w ramach koncertów 
charytatywnych i 1% 
podatku, 
zorganizowano X 
koncert charytatywny 
"Dra serca dla Wiktorii" 
połączony ze zbiórką 
publiczną na rzecz 
rehabilitacji trojga, 
udostępniono konto dla 
zbiórki 1% - zebrane 
środki wydawane są 
systematycznie na 
potrzeby
podopiecznych, zakup 
posiłków dla 
podopiecznych 
stowarzyszenia,

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Stowarzyszenie na 
rzecz "Wszyscy dla 
wszystkich" w 2016 
Organizacja koncertów, 
wystaw, wieczorów 
autorskich, wycieczek 
turystycznych, 
promocja amatorskiego 
ruchu artystycznego, 
prowadzenie 
Osiedlowego Klubu 
organizacja wyjazdów 
do teatrów w ramach 
projektu "Centrum 
Seniora" w integracji z 
młodzieżą, Konkurs 
„Dzieło Hummla w 
poezji i plastyce, 
wydawnictwa z 
twórczością młodzieży i 
seniorów, organizacja 
koncertów, wystaw 
amatorskiej twórczości 
młodzieży i seniorów 
Stowarzyszenia 
"Wszyscy dla 
Wszystkich"

90.04.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie 
"Wszyscy dla 
wszystkich" w 2016 
kontynuowało akcję 
Lektorium czyli pomocy 
w nauce dla młodzieży 
ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, 
zakup pomocy 
naukowych do 
biblioteki szkolnej dla 
Gimnazjum z 
Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1, 
prowadzenie odczytów 
i prelekcji dla seniorów, 
promocja 
utalentowanej 
młodzieży,wydawnictw
a z jej pracami, 
profilaktyka zdrowotna 
dla Seniorów w ramach 
prowadzonego "Klubu 
zdrowia i urody", 
Organizowanie i 
promocja wolontariatu. 
Prowadzenie zajęć z 
języków obcych i 
obsługi komputera 
przez wolontariuszy 
Stowarzyszenia dla 
Seniorów.

93.29.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Stowarzyszenie na 
rzecz oświaty, kultury i 
pomocy społecznej 
"Wszyscy dla 
wszystkich" w 2015 
roku przeprowadziło: 
zakup leków, odzieży, 
turnusów
rehabilitacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, 
udzielanie wsparcia 
finansowego na 
rehabilitację i leczenie 
osób
niepełnosprawnych ze 
środków pozyskanych 
w ramach koncertów 
charytatywnych i 1% 
podatku, 
zorganizowano X 
koncert charytatywny 
"Dra serca dla Wiktorii" 
połączony ze zbiórką 
publiczną na rzecz 
rehabilitacji trojga, 
udostępniono konto dla 
zbiórki 1% - zebrane 
środki wydawane są 
systematycznie na 
potrzeby
podopiecznych, zakup 
posiłków dla 
podopiecznych 
stowarzyszenia,

88.99.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 12
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 237,123.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 228,368.89 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,755.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.03 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

181,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 24,475.50 zł

502.00 zł

11,270.00 zł

0.00 zł

3,948.50 zł

0.00 zł

8,755.00 zł

2.4. Z innych źródeł 20,535.22 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 14,277.06 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,898.05 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,113.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 181,000.00 zł

Druk: MPiPS 13



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24,787.96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 212,335.95 zł 8,898.05 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

203,580.93 zł 8,898.05 zł

8,755.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.02 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Pomoc społeczna: lekarstwa,Wspieranie Socjalizacyjnych Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych, Wspieranie Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w
Jeżówce, Kazimierz Curyło, turnus rehabilitacyjny

7,963.17 zł

2 Działalność kulturalno - oświatowa 934.88 zł

1 Pomoc dla Kazimierza Curyło 4,107.28 zł

2 Pomoc dla Kamili Kałwy 2,075.89 zł

3 Działalność kulturalno - oświatow, nagrody w konkurach dla młodzieży 428.00 zł

4 Działalność kuluralno oświatowa: Wsparcie dla Gimnazium nr 1 350.00 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

24.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

27.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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)

20.00 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

0.00 osób

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 110,839.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 110,839.00 zł

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

110,839.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110,839.00 zł

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

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

70.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

24.00 osób

46.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

9,236.58 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Najwyższe kwoty  wypłacono z tytułu umów cp na 
zakończenie projektów w grudniu 2016r.

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

27,676.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Brabara Orkisz / 2017-06-28 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2017-06-29
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