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• 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

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

Olga Śladowska Członek Zarządu TAK

Mateusz Jurczyk Członek Zarządu TAK

Małgorzata Kluczewska 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

Alina Włoch Przewodnicząca TAK

Magdalena Kulig 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 2017 rozpoczęliśmy od organizacji XI Koncertu Charytatywnego, który rozpoczynał kolejna zbiórkę 
charytatywną „Na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży”.   Ubiegłoroczną  Zbiórkę publiczną nr 
2017/54/OR  wsparło wiele osób  i środowisk. Rozpoczęliśmy ją podczas XI Koncertu Charytatywnego, a 
wsparli  Olkuszanie  w czasie II-go Olkuskiego  Dnia Seniora 
  i I Senioraliów  oraz   Seniorzy z Klubu Przyjaźń 
   W roku 2017 zebraliśmy dzięki łączną kwotę  4 587,91zł. 
 Po odjęciu kosztów organizacyjnych  307,50 ,   kwotę 4 280,41 zł rozdzieliliśmy pomiędzy czwórkę 
naszych podopiecznych. 
Trojgu dzieciom za kwotę 3280,41 zł wykupiliśmy specjalistyczne  ćwiczenia rehabilitacyjne niezbędne 
do funkcjonowania  bez bólu w codziennym życiu,  a  studentce studiów magisterskich UŚ kierunek 
Praca Socjalna sfinansowaliśmy rehabilitację logopedyczną za kwotę 1000,00 zł. Dzięki temu 
podnieśliśmy jej  komfort życia  i ułatwiliśmy  start w życie zawodowe,  bo dla pracownika socjalnego 
płynna wymowa jest narzędziem pracy. 
     We wszystkich tych przypadkach  pomoc okazała się zbawienna, ale i  w dalszym ciągu jest 
niezbędna,  dlatego w tym roku postanowiliśmy nadal  ją kontynuować -  oczywiście                       z 
Państwa pomocą. Proszę nam wierzyć, że warto. Puszka na tegoroczną zbiórkę znajduje się stale w 
Klubie Przyjaźń.
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IX  Powiatowy Konkurs: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce / 2009r – 2017 ma na celu zapoznanie 
młodzieży z jedynymi w Europie późnorenesansowymi organami w oryginalnym brzmieniu oraz 
zabytkami gotyckiej Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła.
Realizacja projektu trwała od sierpnia do grudnia 2017 roku. 
Konkurs realizowano w IV etapach:
- I etap:  warsztaty historyczne:                                                                                                                         
Trwały jeden dzień (  2h) w Bazylice p.w. Św. Andrzeja Apostoła. Odbyły się 23 października 2017 r. 
Prowadzili  je historycy sztuki,  historycy i przewodnicy turystyczni.  Do   każdej grupy wiekowej 
dostosowano zakres przekazywanej wiedzy.                                                                                                             
            
W warsztatach uczestniczyła 230 – osobowa grupa młodzieży, 2-historyków sztuki, 2-historyków, 5 
przewodników turystycznych.
 - II etap:  warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży :                                                                                                 
 Trwały jeden dzień ( 1 x 4h ) 31 października 2017 r. Odbywały się pod  fachowym okiem  artystów 
plastyków(23 osoby), fotografików (1 osoba) . Po wysłuchaniu krótkiego koncertu organowego młodzi 
tworzyli swoje wizje artystyczne.  W 2017 r młodzież słuchała koncertu na tzw. małych organach. 
Organy Hansa Hummla znajdują się w renowacji w pracowni konserwatorskiej w Holandii.  Warsztaty 
poetyckie prowadziła znana olkuska poetka i nauczyciele poloniści (3 osoby).Pomagali dobierać 
słownictwo, uczyli , jak przy pomocy środków artystycznych właściwych dla poezji przekazać własne 
emocje i przeżcia.                                                                             
- III  etap:  Sacrum w poezji  i muzyce:
Z powodu demontażu i prac renowacyjnych przy organach  Hansa Hummla  koncert poetycko - 
muzyczny nie odbył się. 
 - IV  etap: przygotowanie przez uczestników prac konkursowych
 Uczestnicy pracowali pod opieką swoich szkolnych nauczycieli i 30 listopada / termin składania prac 
konkursowych/ złożyli je w siedzibie organizatora.  
 V etap:  prace jury Konkursu:                                                                                                           
Komisje oceniły prace. (2 komisje – literacka i  plastyczna  x 4h).
 Na konkurs poetycki wpłynęło 9 prac. Komisja oceniła je i wyróżniła 3- uczestników.
W konkursie uczestniczyło 10 szkół 
 Na konkurs plastyczny wpłynęło  76 prac plastycznych, 125 fotograficznych,  4 prezentacje 
multimedialne. 
W konkursie plastycznym nagrodzono  18 uczestników,  wyróżniono 8  w trzech kategoriach wiekowych.
 Organizatorzy przygotowali  i zaaranżowali  wystawę pokonkursową, zakupili  nagrody.
- VI  etap:  z braku środków finansowych Kalendarz z pracami młodzieży  nie został opublikowany
-VII etap:  uroczyste  podsumowanie konkursu: Organizatorzy zaprosili laureatów i gości                        na 
wernisaż wystawy pokonkursowej i  uroczyste wręczenie nagród  w Osiedlowym Klubie Przyjaźń. 
Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2017 r. Wernisażowi towarzyszył koncert muzyczny Taka piosenka, taka 
ballada  w wykonaniu młodzieży z Ogniska Muzycznego DodiArt Doroty Stachowicz- Mączki , grupa 
instrumentalno-wokalna  pod kierunkiem Franciszka Dudka zachęciła zebranych do wspólnego 
śpiewania kolęd i pastorałek. Spotkanie odbyło się świątecznym nastroju  przy  choince, ciasteczkach  
soczkach,  kawie, herbacie.
W wernisażu wystawy pokonkursowej brała udział  ponad 100- osobowa grupa młodzieży, rodziców, 
nauczycieli i przyjaciół laureatów. Nagrody wręczała w imieniu Burmistrza Pani dyrektor 
Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.  W realizacji projektu co rok zaangażowana jest 12 – 
osobowa grupa poetów i artystów malarzy, 10-osobowa grupa członków jury, 5- przewodników, 5 – 
wolontariuszy.  

 Projekt Teatr Niepełnosprawnych  od 2009r- warsztaty interaktywne, warsztaty teatralne, spektakl  
premierowy -  Co będzie świadectwem …  na podstawie tekstów Barańczaka w reżyserii Przemysława 
Kani.  Projekt realizowany był w Osiedlowym Klubie Przyjaźń.
Realizacja projektu poprawiła poziom jakości życia osób  niepełnosprawnych.  Podniosła ich samoocenę, 
zlikwidowała  blokadę emocjonalną,  poczucie odtrącenia i izolacji.
   Zabawa w teatr  pozwoliła beneficjentom i opiekunom  dobrze ukierunkować i właściwie wyrażać 
emocje, co stanowi źródło równowagi emocjonalnej. Poczucie własnej wartości os. niep. zaowocuje być 
może w przyszłości podjęciem działań  na rzecz  własnej aktywności np. próba własnej twórczości, 
poszukiwania swoich pasji (hobby).  Uczestnicy zajęć nauczyli się zmagać z nietypowymi problemami/ 
np. występ przed dużą publicznością /,  współpracować w grupie, wyrobili w sobie poczucie obowiązku i 
dyscypliny.   
. Poczynania teatralne młodych niepełnosprawnych osób obejrzało w spektaklu premierowym, który 
odbył się podczas XII Koncertu Charytatywnego  w Miejskim Ośrodku Kultury, ok. 300  mieszkańców 
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Olkusza, przyjaciół, członków rodziny, co wyzwoliło dumę i  satysfakcję. 
  Ogromnym osiągnięciem jest również to, że po zakończeniu projektu młodzież nadal czuje potrzebę 
uczestniczenia w klubowych zajęciach i imprezach kulturalnych (koncerty, zajęcia wokalne, wieczory 
poetyckie, zajęcia sportowe
W trakcie realizacji projektu odbyło się:
 -  1 spotkanie partnerskie – 3h x 20 osób
 -  1 warsztat interaktywny – 3 h   13 osób x   5 wolontariuszy młodzieżowych 
 - 20 warsztatów teatralnych, 1x w tygodniu 3h x 13 osób/ 60h/
     5 wolontariuszy młod. + 5 wolont. Seniorów
-   1 spektakl premierowy/ próba generalna/   1 X 7h x 13 osób
     5 wolontariuszy młod. + 5 wolont. Seniorów
 -  1 spotkanie ewaluacyjne  1 x 3h x 13 osób 5 wolont. młodzież.
Dokumentacja projektu:   listy obecności, fotografie  znajduje się w siedzibie organizatora. /Osiedlowy 
Klub Przyjaźń. /
                                                                                                                
Teatr Seniora w integracji z młodzieżą od 2012r:
-Skąpiec – premiera w 2018r./ zgodnie z kalendarzem imprez MOK/
 Spektakl  na podstawie tekstów Moliera w reżyserii Przemysława Kani.  
                                                                                                                                                                                             
                    
Realizacja projektów:

Osiedlowy Klub Przyjaźń pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz
Teatr Niepełnosprawnych  pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz
Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce  pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz                    Centrum 
Seniora w integracji z młodzieżą pod patronatem Wojewody Małopolskiego                    i Burmistrza MiG 
Olkusz
Lektorium, czyli codzienna pomoc w nauce - projekt własny
II Dzień Seniora w Olkuszu –konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom 2017                                                              
            www.twórcy.olkusz.pl - współpraca ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim                                    
                             Gminna Rada Seniora w Olkuszu - partner                                                                                    
                     II Olkuski Dzień Seniora – współorganizator
W każdym dniu Seniorzy w Klubie Przyjaźń mogli skorzystać z:

  Odbywały się  zajęcia klubowe:
Centrum Seniora   w integracji z młodzieżą  2017 stanowili  beneficjenci, którzy podpisali deklaracje  
udziału: 30 osób ( 15 młodych + 15 seniorów). Złożonych deklaracji -248 

    Odbyło  się spotkanie organizacyjne, na którym młodzi i Seniorzy  zostali  zaproszeni do ponownej 
współpracy i zapoznani z harmonogramem zajęć w roku bieżącym, ukazała  się  informacja w prasie, 
plakaty informacyjne i informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich.  
Kontynuowano dobre praktyki lat ubiegłych. 

    Funkcjonował codziennie:
    Salonik Prasowy – możliwość dostępu do prasy w przytulnym pomieszczeniu i przyjaznej atmosferze 
Klubu, dyskusji   przy kawie  i  herbacie. Prasę dobrano wg preferencji beneficjentów. Dostępny 
codziennie. Korzysta 30 beneficjentów.
    Klubowa Kawiarenka – możliwość  codziennych spotkań towarzyskich przy muzyce, kawie i herbacie, 
każdorazowo podczas wieczorów klubowych.   Korzysta 30 beneficjentów
     Kącik Wędrującej Książki - możliwość zabrania książki do domu, wymiany na inną. Beneficjenci dzielili 
się własnymi  książkami. Projekt zainicjowany przez uczniów ZS nr 4 znalazł uznanie.  Książki stale 
wędrują , a nasz księgozbiór się rozrasta.
   W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Seniora:
odbywały się rozmowy podczas spotkań:  Dni Seniora i spotkania z lekarzem. Seniorzy  uczestniczyli   w 
rozmowach i dyskusjach  z przedstawicielami SWDW na temat: co daje Karta Seniora,  co to jest  
Koperta Życia oraz  z przedstawicielami Inst Psychologii Społecznej UJ.
  
Zajęcia ruchowe przy muzyce  60+ cotygodniowo 15 pań pod opieką instruktorki dbało o  swoją 
kondycję.
Joga dla Seniorów – cotygodniowo 15 pań uczestniczyło w zajęciach  relaksacyjnych. Seniorki 
uczestniczyły w 3 spotkaniach-Trening mięśni i dna macicy oraz warsztaty dietetyczne. Każdorazowo 
uczestniczyło ok.15 osób 
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Tenis: Młodzi i Seniorzy – codziennie grało od 6-8 osób.

Bezpieczny Senior – Seniorzy uczestniczyli w 1 spotkaniu z Rzecznikiem Praw Konsumenta (15-osób).  
Wszyscy otrzymali od  funkcjonariuszy policji  ulotkę Ściąga bezpieczeństwa, nasi beneficjenci – 
Seniorzy (15-osób) mają Kopertę Życia. Na zajęciach  Międzypokoleniowego Kącika Komputerowego 
instruktor uczył, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Zajęcia i obszary integracji międzypokoleniowej:

    Język niemiecki dla Seniorów – Seniorzy doskonalili język obcy. Cotygodniowe zajęcia z  nauki języka 7
 osób, raz w tygodniu 1h prowadziła wolontariuszka -młoda naucz. j. niem.
    Kącik Samopomocy Nie jesteś sam – zapewniał codzienną możliwość korzystania z  wzajemnej 
pomocy młodych i Seniorów   w trudnych sytuacjach życiowych – osobiście  oraz telefonicznie (zakup  
leków , pomoc w codziennych zakupach, pomoc w sprzątaniu , pomoc w dokonywaniu opłat poczt.,  
dotrzymywanie towarzystwa,  pomoc w czasie chorobie,) Dostępny codziennie. Korzystało 10 
beneficjentów w zależności od potrzeb, pomagało 15 wolontariuszy.
   Książka na telefon- młodzieżowi wolontariusze dostarczali i odnosili do biblioteki przeczytane książki, 
wymieniali książki /Kącik Wędrującej Książki/ -15 wolontariuszy.
    Lektorium- Seniorzy wolontariusze (emerytowani nauczyciele - 5 osób) pomagali młodzieży  w nauce, 
zapewniając sukcesy szkolne. Seniorzy wspierali nas w drobnych pracach gospodarczych w Klubie, 
pomagali w szyciu kostiumów teatralnych, w organizacji imprez k-o, w dekoracji wnętrza 1 x w tygodniu 
 10 seniorów x 1,5 godziny.
  Grupa instrumentalno-wokalna pod kierunkiem Franciszka Dudka - zajęcia instrumentalno-wokalne 
młodych i Seniorów. Uczestniczyło 15 osób, raz w tygodniu.
 Grupa wystąpiła podczas 6 wieczorów klubowych: 
Ostatki z Osiecką, Wernisaż wystawy malarstwa studentów UTW przy MOK w Olkuszu pod kier. Klaudii 
Zub –Stachowicz, Letnie klimaty z Teatrem Lęgowisko, Wieczór poświęcony pamięci Janusza Czerniaka- 
poety, malarza, muzyka olkuskiego Promocja książki Jarosława Nowosada i Olgerda Dziechciarza: 
Janusz Czerniak. Szukam w życiu wolnego  miejsca. Utwory wybrane. . Popołudnie z Teatrem gr. 
teatralnej Lęgowisko , Wernisaż zbiorowej wystawy fotograficznej . Fotoobiektywni.   
  Grupa reprezentowała Klub podczas 7 wydarzeń, odbywających się poza Klubem:
 Święto Srebra - Dni Olkusza z udziałem i Marii Kordaszewskiej i  H. Trzcionkowskiego – Rynek w Olkuszu  
Olkusz-moje miasto - Promocja płyty: Olkuska Poezja Śpiewana/ wyd. przez SWdW/ - MOK w Olkuszu,
 II Olkuski Dzień Seniora. I Senioralia - CK i Rynek z okazji, Koncert w Centrum Kultury  i Wypoczynku        
    w Proszowicach, Konkurs Talenty Małopolski 2017-07-13 XXX Małopolski Festiwal Form Muzycznych   
                  i Tanecznych w Dobczycach – raper Krystian Arnold, Powiatowy Festiwal Kultury 2017, 
koncert w MOK           w Bukownie
    Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy – podniesiono poziomu cyfryzacji Seniorów. Cały rok 
odbywały się spotkania Międzypokoleniowego Kącika Komputerowego. Seniorzy  nabyli umiejętności 
obsługi komputera, laptopa, tabletu,  telefonów kom. Zajęcia prowadził wolontariusz-Senior i 
instruktor- informatyk. W zajęciach uczestniczyła 20 osobowa grupa. Młodzież pomagała Seniorom 
opanować tajniki sprzętu elektronicznego np. urządzeń medycznych do pomiaru ciśnienia krwi, 
poziomu cukru.
Kino Seniora w integracji z młodzieżą. KDKF. Raz w miesiącu spotykała się 10-12-osobowa grupa 
miłośników filmu, aby przy kawie i herbacie obejrzeć seans filmowy i pod opieką moderatorów 
podyskutować o filmie. Obejrzano 13 filmów. W seansach uczestniczyli również inni mieszkańcy 
Osiedla. 
   Wspólne tworzenie - działania literackie , plastyczne  i muzyczne   (bajki,  wiersze, poezja śpiewana,  
plakaty, ilustracje do utworów, etiudy, rękodzieło artystyczne, dekoracje upiększające wnętrze , 
kostiumy teatralne )  w czasie trwania projektu - 30 beneficjentów w zależności od potrzeb.
 Integracyjne warsztaty artystyczne na Pazurku. Spotkanie muzyków, plastyków, aktorów oraz twórców 
sztuk wszelakich. 
Spotkanie ze studentami V roku pod kier. dr Iwony Sikorskiej Instytut Psychologii Stosowanej UJ  w 
Krakowie. Uczestnicy:  I.Włodarczyk-poetka, Ewa Pogan-poetka, F. Dudek-muzyk. 
Wspólne warsztaty i spotkania zaowocowały naszym  wydawnictwem: Dniem i nocą w Aniołowie - 
tomik twórczości Ireny Włodarczyk z fotografiami Andrzeja Karonia fotografika młodego pokolenia, 
    Udział  w imprezach kulturalnych w Osiedlowym Klubie Przyjaźń:                                                                    
                wernisaże wystaw, spotkania z poezją, wieczory autorskie, koncerty muzyczne przy kawie, 
herbacie, i deserach własnego pomysłu Seniorów. Zgodnie z kalendarzem imprez - 30 beneficjentów 
oraz inne chętne osoby ze środowiska lokalnego ok.100 osób
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Odbyło się  12 wieczorów klubowych:
• Ostatki z Osiecką, koncert grupy inst.-wok pod kierunkiem Fr. Dudka
• Kontrasty-wystawa fotografii Andrzeja Koronia, koncert bębniarzy i wokalistki z Ogniska Muzycznego 
DodiArt
• Wernisaż wystawy malarstwa studentów UTW przy MOK w Olkuszu pod kier. Klaudii Zub –Stachowicz, 
koncert grupy inst.-wok pod kierunkiem Fr. Dudka
• Okiem i obiektywem fotografii Katarzyny Zawada-Pęgiel, Występ M.Wierciocha, M. Mączki, K.Błoniarz.
• Letnie klimaty z Teatrem Lęgowisko-spektakl jubileuszowy z okazji 5-lecia istnienia grupy,  koncert 
grupy inst.-wok pod kierunkiem Fr. Dudka
• Wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Drygały, koncert Klaudii Chmielewskiej
• Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata- wernisaż wystawy prac plastycznych Michaliny Mosurek , 
koncert grupu OLD and YOUNG JAZZ COMBO,
• Wieczór poświęcony pamięci Janusza Czerniaka- poety, malarza, muzyka olkuskiego Promocja książki 
Jarosława Nowosada i Olgerda Dziechciarza: Janusz Czerniak. Szukam w życiu wolnego  miejsca. Utwory 
wybrane. koncert grupy inst.-wok pod kierunkiem Fr. Dudka i Dorota i Michał Mączkowie
• Popołudnie z Teatrem gr. teatralnej Lęgowisko , koncert grupy inst.-wok pod kierunkiem Fr. Dudka
• Wernisaż zbiorowej wystawy fotograficznej . Fotoobiektywni,  koncert Klaudii Chmielewskiej
• Kobieta w obiektywie wernisaż wystawy fotograficznej Grzegorza Przetakiewicza. Koncert muzyczny 
zespołu Wotum. 
• Umiłowanie przedmiotu  w malarstwie polskim Spotkanie miłośników sztuki  w klimacie wystawy: 
Malarstwo Karoliny Drygały.
 Bliżej Teatru - 2 wyjazdy do teatru - Prezent urodzinowy w Teatrze Zagłębia  w Sosnowcu , Księżniczka 
czardasza Teatr Muzyczny Arte Creatura w Jaworznie, 
udział w VIII Olkuskiej Nocy Teatru – 4 obejrzane spektakle: Teatr Improwizacji So Close, Teatr 
Eksperymentalny Poszukiwań Twórczych Epidemia- spektakl: Rekrut, Teatr Tańca Actus Animi – etiuda: 
Wiatr, Studenci Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej  w Białymstoku – CZARnY 
MARY oraz Grupa teatralna Glutaminian Sodu - spektakl: Król Mięsopust, 
udział w Międzynarodowym Dniu Teatru w ZS nr 3- etiuda teatralna w wyk. Zespołu Akrocienie z SP3.   
Udział w 7 happeningach teatralnych- Srebrna Uliczka  happening teatralny grupy Glutaminian Sodu 
Rynek          w Olkuszu, Noc Poetów Na zamku w Rabsztynie,  Kabaretowe Pożegnanie Lata- piknik 
ekologiczny, zabawa z Glutaminianem Sodu, występ kabaretu Straszny galimatias, występ kabaretu 
Formacja Chatelet, 
. 75. rocznica zagłady olkuskich Żydów. Olkuscy Żydzi. Otwarcie wystawy plenerowej na olkuskim rynku. 
Koncert muzyki klezmerskiej Magda Brudzińska z Klezmer Trio, Majówka Patriotyczna na   Rynku w  
Olkuszu . Występ Chóru Olkuskiego  Uniwersytetu III Wieku. Polskie Pieśni Patriotyczne  w wyk. 
solistów Silesian Brass   Artis- Śląski Oktet Dęty.
 3 spotkania z młodymi aktorami, poetami - Artyści Ziemi Olkuski - spotkanie autorskie z dr hab.  prof. 
AST     w Krakowie Przemysławem Kanią, spotkanie autorskie z Martą Fox i Arturem Gotzem ZS nr 3 w 
Olkuszu, Galeria Olkuskich Poetów - spotkanie autorskie z Jakubem Kornhauserem  poetą, krytykiem 
literackim, laureatem Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej ZS nr 4, 
udział w 2 warsztatach literackich: Wyrazistość słowa w prozie i wierszu. Różnice wynikające z 
interpretacji tekstu  i Modulacja głosu jako główny środek interpretacji tekstu – z dr.  hab.  prof. AST w 
Krakowie Przemysławem Kanią .
Uczestniczyliśmy w 7 koncertach: 
2 koncerty w ramach  III Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej – Olkusz 2017- Koncert Pauliny Stach – 
artystki chóru Opery Krakowskiej. Koncert Moniki Korybalskiej  i Michała Kutnika z towarzysz. Kristiny 
Kutnik    w GSW BWA, Doroczny Koncert   Państwowej  Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu w MOK 
Koncert dla Przyjaciół Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku w  Centrum Kultury, 
Tym co odeszli...życia mała garść - koncert zorg. przez MOK w Olkuszu i Ognisko Muzyczne Żaczek,  
Andrzejki z Edith Koncert piosenek Edith Piaf w wyk. Ewy Kopczyńskiej ZS nr3,
 Idźmy naprzód z nadzieją. Koncert Papieski zorg. przez MOK w Olkuszu
Beneficjenci uczestniczyli w  Narodowym czytaniu WESELA Wyspiańskiego na olkuskim Rynku. 
Dyskutowaliśmy  na temat oglądanych spektakli , poznawaliśmy sylwetki wybitnych aktorów ( mi. in. 
Teatr TV) , w powyższych imprezach uczestniczyło każdorazowo od 10 - 20 beneficjentów. 
   Grupa teatralna  Lęgowisko - 11-osobowa grupa teatralna  Lęgowisko spotykała się cyklicznie pod 
opieką beneficjentki projektu. W tym roku zespół  obchodził 5-lecie istnienia. W czasie wieczoru Letnie 
klimaty z teatrem  Lęgowisko  zaprezentował  spektakle: Pąsowa suknia,  Nieziemska kobieta,  Drugie 
połowy. W ramach cyklu: Popołudnie z Teatrem grupa przedstawiła spektakle:Wizyta świąteczna, 
Rodzinne dylematy, Sprawa do załatwienia,Młoda inaczej. Występy  oglądała każdorazowo  ok. 80 -
osobowa widownia Klubu Przyjaźń.
   Teatr Seniora w integracji z młodzieżą- od września do grudnia co tydzień 8 - osobowa grupa 
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Seniorów  i 1 akustyk pod opieką zawodowego aktora realizowała swoje pasje teatralne. Przygotowany 
w tym roku spektakl: Skąpiec / na bazie tekstu Moliera/ został owacyjnie przyjęty przez 320- osobową 
widownię MOK w Olkuszu podczas XII Koncertu Charytatywnego na rzecz rehabilitacji dzieci i 
młodzieży.  
 Grupa teatralna  Lęgowisko -  warsztaty i praca  nad realizacją spektakli -  cotygodniowo  10 osób 
Bliżej Sztuki - udział w wernisażach wystaw, zwiedzanie galerii sztuki , wieczory autorskie,
przygotowanie wernisaży wystaw młodych i seniorów, cotygodniowo. Warsztaty twórcze młodych i 
Seniorów.
Beneficjenci naszego projektu uczestniczyli w 23 spotkaniach w GSW BWA, w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, MOK, Centrum Kultury i w Galerii OK.NO:
Wieczór Aniołów Piotra Kity i Justyny Baldy- Kita. Koncert kolęd. Wiersze z tomiku Nocne z Aniołami 
rozmowy czyta Irena Włodarczyk  beneficjentka projektu, 
Wernisaż wystawy malarstwa, Michała Kwarciaka,
XXVI impresje mikołowskie  2016.
 Karnawałowy wieczór przy muzyce w stylu hot club de France w wyk. zespołu HOT SWING,  
TRZYDZISTOLATKOWIE III- Wernisaż malarstwa: Marta Zawieja, Dorota Kiermasz, Krzysztof Kolarz, 
Paweł Olchawa,
Dzień Kobiet Koncert okolicznościowy Michała Gasza. 
MALARSTWO  Michała Warchoła, 
 W rytmie światła  malarstwo Sławomira Kaczora w ramach III Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 
2017,
 Wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Anzel i Barbary Hubert, 
Artyści Olkuscy 2017 -wernisaż wystawy malarstwa olkuskich twórców,
Tkanina Wernisaż wystawy Bogny Fogler, 
 Z muzycznym pozdrowieniem. Okolicznościowy koncert  niemieckiego pianisty  Michaela Dornera z 
okazji Jubileuszu Partnerstwa miast Olkusz-Schwalbach a. Taunus i 5 lat współpracy PSM w Olkuszu z 
Akademią Muzyczną Sondershausen,
 Wernisaż wystawy Magdaleny Hanysz- Stefańskiej,
 Wernisaż wystawy Marek Kossowski  - Działania Tkackie,
 W słów zaplątanie Zbigniew Bajek i Iwona Biela Wernisaż wystawy, 
Anatomia pejzażu. Grafika.  Wernisaż wystawy Stanisława Jakubasa, 
 Wernisaż wystawy poplenerowej XIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego .Srebrne Miasto.Olkusz 
2017,
 XVII Olkuskie Jazz Kolędy Jarosław Kaganiec Trio, Katarzyna Wrońska-wokal
 Artyści Ziemi Olkuskiej Wiesław Obrok -  spotkanie autorskie
Wernisaż wystawy malarstwa studentów Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku,
 Widzieć inaczej.  Wernisaż wystawy fotograficznej Olkuskiego Klubu Miłośników Fotografii,
4 Światy. Wystawa twórczości rodziny Wywiołów,
Bliżej Historii -  uczestniczyliśmy w  Majówce Patriotycznej na   Rynku w  Olkuszu Rynek  w Olkuszu  -
występ Chóru Olkuskiego  Uniwersytetu III Wieku. Polskie Pieśni Patriotyczne w wyk. solistów Silesian 
Brass  Artis- Śląski Oktet Dęty. 
Wkład protestantów   w kulturę polską - wykład dr. Janusza Kucharczyka- filozofa, filologa klasycznego 
autora prac naukowych z zakresu filozofii, tłumacza łacińskich dzieł filoz., wykładowcy Wyższego 
Seminarium Baptystycznego  w Warszawie, 
75. rocznica zagłady olkuskich Żydów. Olkuscy Żydzi. Otwarcie wystawy plenerowej na olkuskim rynku. 
Koncert muzyki klezmerskiej Magda Brudzińska Klezmer Trio.
97 Rocznica Bitwy Warszawskiej. Udział w uroczystościach w Bazylice św. Andrzeja Apostoła i na Rynku    
  w Olkuszu – pod  pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Wycieczka do Żywca, Browar Żywiecki, Stary Zamek , Pałac Habsburgów, zabytki  w centrum miasta, 
Jezioro Żywieckie, kościół, góra Żar,  
100.rocznica usypania  Kopca  Kościuszki w Olkuszu i 200.rocznica śmierci   Tadeusza Kościuszki 
uroczystości pod Kopcem, spotkanie historyczne w CK- prelekcje i prezentacje
Narodowe Święto Niepodległości – obchody 11 listopada.
Zwiedzamy Polskę-  30 beneficjentów uczestniczyło w Wycieczce do Żywca: Browar Żywiecki, Stary 
Zamek , Pałac Habsburgów, zabytki  w centrum miasta, Jezioro Żywieckie, kościół, góra Żar.
Edukacja regionalna - zajęcia regionalistyczne, poznawanie ludzi i historii regionu, 10 beneficjentów 
uczestniczyło w Spacerze historycznym z przewodnikiem po starym cmentarzu w Olkuszu oprowadzał 
Jacek Sypień
 Udział Seniorów w działalności Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu.
 Udział w Dniu Seniora  w Krzeszowicach
IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie Msza św. w kościele Mariackim, przemarsz ulicami Krakowa,
spotkanie w Kinie Kijów
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100.rocznica usypania Kopca  Kościuszki w Olkuszu i 200.rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki 
współorganizator Gminna Rada Seniorów
 Narodowe święto Niepodległości. Koncert laureatów Konkursu Pieśni Patriotycznej, którego inicjatorem 
była Gminna Rada Seniorów
Olkusz Moje Miasto-wspomnienia o ludziach i bohaterach (1.02.17)
Nasze inicjatywy w utworzeniu: 
Koperty Życia
 Ławeczki wytchnienia,
 Niezbędnik Olkuskiego Seniora                                                                                                                                    
      Skrzynka Uwag i Opinii, 
 Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom,
 II Olkuskie Dzień Seniora,
 I Olkuskie Senioralia,
Apel Gminnej Rady Seniorów do olkuskich szkół o godne traktowanie Osób Starszych 
Ambasador Głosu Seniora Ogólnopolskiej Karty Seniora - 2017

25. Stowarzyszenie współpracuje z innymi stowarzyszeniami i organizacjami:
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
Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn 
Koło przewodników olkuskich  Amonit             
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną.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
Fot∞biektywni – klub miłośników fotografii
Stowarzyszenie Miasta Partnerskie Olkusz – Schwalbach
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji i Rodziny Gniazdo
Fundacja kultury AFRONT
OPS w Olkuszu
PCK Koło Krwiodawców w Olkuszu

. Współpraca z wyższymi uczelniami:

ASP w Krakowie - akcja abecadło sztuki, studenci wspierają nasze  akcje charytatywne-7 studentów 
podarowało    14 obrazów na XII Koncert Charytatywny
UJ Katedra Psychologii Społecznej 2017-18r -spotkanie studentów V roku z twórcami Seniorami-poeci, 
muzycy,
Akademia Muzyczna w Katowicach - działania umuzykalniające studentów Wydz, Jazzu /konc. 
charytatywne
Uniwersytet Śląski w Katowicach -Wydz. Radia i TV- 2017, 2017-wspólny dokument filmowy o ludziach 
których łączy wspólna pasja.

 Udział w inicjatywach lokalnych i woj. małopolskiego    

-   członkostwo w Radzie ds Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa
    Małopolskiego      
-  inicjatywa powołania  Rady Seniorów przy burmistrzu MiG Olkusz
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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)

-  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
-  udział w gali wręczenia Nagród  w IX Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem  -
   Senior Roku – 2013,  2014, 2015
-  udział w konferencji – Opiekunowie rodzinni osób starszych-jak zbudować skuteczny
   system wsparcia- org. przez ROPS w Krakowie 
-  udział w gali  finałowej V edycji akcji  Miejsce przyjazne seniorom  org. przez  Prezydenta
   m. Krakowa i Marszałka Woj. Małop. 
-  udział w małopolskiej kapitule przyznającej nagrody  w IX Małopolskim Plebiscycie
   Poza Stereotypem -  Senior Roku 2014
-  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  Olkuskiej Nagrody Artystycznej przy burmistrzu MiG  
w Olkuszu
-  udział w kapitule przyznającej nagrody Potrzebujesz mnie, więc jestem 2013-2014
   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 konferencji   zorganizowanej przez ROPS w Krakowie na temat: Świadomość potrzeb.  
Pewność rozwiązań.
-   udział w  Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki – Kraków 2016
-   udział w pracach jury Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych  i  Gimnazjów. 
-  Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2017 - wspólpraca
- udział w pracach komisji VI Powiatowego Konkursu na Twórczość Literacką
 -  współorganizacja II Olkuskiego Dnia Seniora – I Senioralia 2017

  Osiedlowy Klub Przyjaźń prowadzony przez Stowarzyszenie został dostrzeżony również 
na forum Małopolski, jako wzorcowo działające osiedlowe centrum kultury .
 Zostaliśmy zaproszeni , aby podzielić się naszymi inicjatywami kulturotwórczymi , do panelu 
dyskusyjnego podczas III  Małopolski Kongresu Srebrnej Gospodarki (2.06.2017), 
do audycji Radia Kraków :  Czuje się młodo  (2.05 i 2.09.2017) oraz Audycji Pejzaże Małopolskie 
(01.2018).
Zaproszono nas również jako przedstawiciela Małopolski  do Chorzowa na Ogólnopolski Kongres 
Obywatel Senior  (paźdz.2017)
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Stowarzyszenie na rzecz 
"Wszyscy dla wszystkich" 
w 2017 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

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Stowarzyszenie "Wszyscy 
dla wszystkich" w 2017 
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

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 10
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Stowarzyszenie na 
rzecz "Wszyscy dla 
wszystkich" w 2017 
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

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 2017 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 
XI koncert charytatywny 
"Na rzecz rehabilitacji 
dzieci i młodzieży" 
połączony ze zbiórką 
publiczną, 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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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie 
"Wszyscy dla 
wszystkich" w 2017 
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

Druk: MPiPS 12



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 2017 
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 XI 
koncert charytatywny 
"Na rzecz rehabilitacji 
dzieci i młodzieży" 
połączony ze zbiórką 
publiczną, 
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
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 209 964,37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 202 556,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 408,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,37 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

143 840,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 29 298,43 zł

503,00 zł

16 799,52 zł

0,00 zł

4 587,91 zł

0,00 zł

7 408,00 zł

2.4. Z innych źródeł 24 788,34 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 16 492,21 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 331,74 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 12 037,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 143 840,00 zł

Druk: MPiPS 14



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 364,47 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: 182 599,58 zł 11 331,74 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

175 191,53 zł 11 331,74 zł

7 408,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,05 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

1 Pomoc społeczna: lekarstwa, sprzęt rehabilitacyjny, turnus rehabilitacyjny; 
Wspieranie Socjalizacyjnych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; Wspieranie Gimnazjum nr 1
 w Olkuszu;
nagrody w konkrsach twórczości młodzieży, promocja działań Stowarzyszenia, wsparcie młodzieży; 
Teatr niepełnosprawnych; Dzieło Hansa Hummla; Centrum Seniora.

11 331,74 zł

1 pomoc społeczna turnus rehabilitacyjny 1 100,00 zł

2 pomoc społeczna dla Kazimierza - wkładka uszna, leki 1 848,29 zł

3 pomoc społeczna - dla  placówki SP2 Olkusz 3 000,00 zł

4 pomoc społeczna - dla  placówki GIM1 Olkusz 400,00 zł

5 pomoc społeczna - wyżywienie, organizacja wycieczek dla podopiecznych placówki SPOW Olkusz 1 741,16 zł

6 „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach nowootwartego  ośrodka 
wsparcia- klubu samopomocy na terenie Miasta i Gminy Olkusz w skrócie zwanego- Centrum 
Seniora w integracji z młodzieżą”

578,50 zł

7 Teatr niepełnosprawnych. 151,28 zł

8 IX Powiatowy konkurs dzieła Hansa Hummla w poezji i plastyce 2017 97,06 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

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)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

17,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

32,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

0,00 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

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 77 689,00 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 77 689,00 zł

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

77 689,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 77 689,00 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

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)

6 474,08 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

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)

0,00 zł

90,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

32,00 osób

58,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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 Klub Osiedlowy „Przyjaźń” Lektorium, czyli codzienna 
pomoc w nauce;
Zajęcia plastyczne;
Zajęcia ruchowe i taneczne;
Międzypokoleniowy Klub 
Szachowy;
Wspólne muzykowanie;
Klub seniora;

Burmistrz MiG Olkusz 50 000,00 zł

2 Teatr niepełnosprawnych Warsztaty 
interaktywne,warsztaty 
teatralne i spektakl premierowy

Burmistrz MiG Olkusz 5 000,00 zł

3 IX powiatowy konkurs Dzieło 
Hansa Hummla w poezji i 
plastyce

warsztaty twórcze, wieczory 
poezji,

Burmistrz MiG Olkusz 1 000,00 zł

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

6 500,00 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)

4 „Wspieranie osób w 
podeszłym wieku w 
integracji z młodzieżą w 
ramach nowo otwartego  
ośrodka wsparcia- klubu 
samopomocy na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz w 
skrócie zwanego - Centrum 
Seniora w integracji z 
młodzieżą”.

Edukacja regionalna;
Kameralny dyskusyjny klub 
filmowy;
Kącik komputerowy dla seniora;
Bliżej historii;
Bliżej sztuki;
Bliżej teatru;
Teatr seniora;
Wspólne śpiewanie;

Wojewoda Małopolski i Burmistrz 
MiG Olkusz

87 840,00 zł

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

1 Urząd Miasta i Gminy Olkusz 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Barbara Orkisz / 2018-07-12 Data wypełnienia sprawozdania
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