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

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-26

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 NIE

Urszula Bednarz Wiceprezes NIE

Mirosława Drapacz Sekretarz NIE

Małgorzata Kluczewska Skarbnik NIE

Bożena Gęgotek Członek NIE

Olga Śladowska Członek NIE

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 NIE

Barbara Paciej Członek NIE

Renata Bortnik Sekretarz NIE

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

Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia realizowali założone cele statutowe:
w ramach działalności oświatowej:
- wydano IX  Tomik Twórczości Młodzieży Szkolnej. Autorami, ilustratorami, fotografami oraz 
wykonawcami wierszy podczas wieczoru promocyjnego byli uczniowie i absolwenci czterech olkuskich 
gimnazjów. Wyboru tekstów i skład tomiku oraz Wieczór promocyjny przygotowały kol.kol. z 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Olkuszu
- Zrealizowano piątą   edycję warsztatów twórczych, wieczór poezji "Sacrum w poezji  i muzyce" i 
wydano okolicznościowy kalendarz w ramach "Powiatowego Konkursu Dzieło Hansa Hummla w poezji i 
plastyce” . W realizacji projektu współpracowaliśmy  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych 
Organów Hansa Hummla pod patronatem Starosty Olkuskiego  i Burmistrza MiG Olkusz. 
- zrealizowano III edycję projektu W krainie białych skał, zamków i jaskiń prezentując młodzieży walory 
historyczne i przyrodnicze Jury Krakowsko Częstochowskiej,
- wydano ćwiczenia do autorskiego projektu nauczania języka angielskiego w Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi  nr 1 w Olkuszu
- uzupełniono zbiory biblioteczne w bibliotece Gimnazjum nr 1
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 w ramach działalności kulturalnej:
- W pomieszczeniach Klubu Osiedlowego przy ulicy Legionów Polskich 14 kontynuowano realizację 
projektu "Klub Osiedlowy Przyjaźń" (2009-2013) pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz
-  oraz projektu Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach nowo 
otwartego ośrodka wsparcia- klubu samopomocy na terenie  Miasta i Gminy Olkusz pod nazwą 
Centrum Seniora w integracji z młodzieżą( od sierpnia 2012 r).
    W Klubie odbyło się  128  wydarzeń kulturalnych, spotkań, koncertów. Zaproponowano Seniorom 
ciekawe propozycje zajęć edukacyjnych, możliwość realizacji swoich zainteresowań i atrakcyjnych 
spotkań klubowych. Do projektu zgłosiło się 125 osób, które stale odwiedzały Klub.
W każdym dniu Seniorzy mogli skorzystać z:
- Saloniku Prasowego
-  Kawiarenki Seniora
- Kącika samopomocy – Nie jesteś sam
- amatorskiej gry w tenisa stołowego dla dorosłych – skorzystało 38 osób
ponadto:  
-  cotygodniowe zajęcia ruchowe przy muzyce „60 +” (18 – osobowa grupy pań )
- Joga dla Seniorów – cotygodniowe zajęcia  (18 – osobowa grupa pań  / od października)
spotkań z cyklu:
-  Bliżej Historii i  Edukacja Regionalna / 
- wyjazdy do teatru w ramach cyklu: Bliżej Teatru 
- wyjścia do galerii BWA  w ramach  cyklu: Bliżej Sztuki
- warsztaty psychologiczne, 
- Klub Zdrowia i Urody – spotkania z dietetykiem, kosmetyczką,fryzjerką
- Teatru Seniora, uczestniczyć w tworzeniu Grupy Teatralnej Lęgowisko.
Seniorzy mogli bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich imprezach kulturalnych
w Osiedlowym Klubie Przyjaźń, takich jak:
Wystawy malarstwa i fotografii:
- Jura w obiektywie- wystawa fotograficzna
- Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej- wystawa fotograficzna i promocja książki Jacka Sypienia
- Letnie wgryzy Reni Włodarczyk - wystawa fotograficzna Ireny Włodarczyk
- Zadziwić się aż po horyzont … wystawa fotograficzna Katarzyny Szojdy
- Pejzaże światłem malowane - poplenerowa wystawa fotografii Seniorów
- Dwie Marie - wystawa malarstwa Marii Lewowskiej i Marii Bień
- Niebo - wystawa fotograficzna Andrzeja Karonia
- Młodzi Twórcy –Kamila Osmenda –retrospektywna wystawa malarstwa Kamili Osmendy
-  Cztery pory roku z okna Reni Włodarczyk – wystawa fotografii Ireny Włodarczyk.
Wieczory autorskie:
- promocja IX   Tomiku Twórczości Młodzieży - Poniesieni wyobraźnią
-  wieczór autorski Jarosława Nowosada, promocja książki- Czarny chevrolet
- promocja książki i wystawa fotograficzna Jacka Sypienia - Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej
- wieczór poetycki Ireny Włodarczyk – Letnie wgryzy Reni Włodarczyk
- wieczór poetycki Ireny Włodarczyk – Cztery pory roku z okna Reni Włodarczyk
Koncerty:
- Koncert kolęd i pastorałek
- Kobieta zmienną jest- koncert poetycko-muzyczny
- Pożegnanie lata  - koncert poetycko-muzyczny 
- Ultra Fluo Night-  autorski projekt muzyczny Mateusza Jurczyka
- Koncert muzyki klezmerskiej

wyjazdy do teatru;
 - Boing, boing. Odlotowe narzeczone
- Kabaret  pod Wyrwigroszem
- Opera mleczana
- Jeszcze nie pora nam spać
-  Grupa Rafała Kmity
-Seniorzy wzięli udział w   premierze Teatru Seniora- Skarbonka.
- (7) wraz młodzieżą niepełnosprawną uczestniczyli w spektaklu teatralnym w Krakowie – Kochankowie 
nie   z tej ziemi

 Wycieczki turystyczne – Seniorzy zwiedzają Małopolskę

-  Wycieczka do podziemi Rynku Krakowskiego  i na wystawy poświęcone Wisławie Szymborskiej w 

Druk: MPiPS 3



Pałacu pod Baranami i Kamienicy Szołajskich
- Dlina Będkowska
- Wycieczka do Szczyrzyca

Kontynuowano zajęcia w Klubie Przyjaźń:
-   Młodzi plastycy - cotygodniowe zajęcia 12-osobowej grupy uczniów szkół podst. i gimnazjalnych, 
stałe ekspozycje prac plastycznych  młodych plastyków  w Klubie
-  Cała Polska czyta dzieciom – Seniorzy czytają wnukom - cotygodniowe zajęcia  8 -osobowej grupy   
dzieci  
 - Zabawy  wierszem –  cotygodniowe zajęcia 10- osobowej grupy   dzieci  
 - Klub Zdrowia Urody -  odbyło się 14 spotkań spotkania z dietetykiem, kosmetyczkami. 
Seniorki miały możliwość korzystania z drobnych zabiegów kosmetyczno-upiększających 
wykonywanych przez ucz. klasy fryzjerskiej Zesp. Szkół Nr 4 w Olkuszu 
W tym roku rozpoczęła z nami współpracę konsultantka Aloe Vera, inicjując Klub Aloesowy
Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy – Kino Seniora w integracji z młodzieżą  cykl spotkań 
poprzedzonych prelekcjami - wyświetlono w ciągu roku 16 filmów. Seanse kończyły  się wspólną 
dyskusją przy herbacie. Uczestniczyło w nich każdorazowo od 15-20 osób. 
  - Sekcja szachowa  -  -  cotygodniowe zajęcia dla 13- osobowej grupy młodzieży. 
- Zajęcia muzyczne -  4 osobowy zespół wokalny, zajęcia odbywały się w każdą środę . Wokaliści 
występowali podczas imprez klubowych i reprezentowali Stowarzyszenie na imprezach kulturalnych w 
mieście
- zespół taneczny Jump style   liczy  12 osób. Zajęcia w każdy wtorek i czwartek
- zespół taneczny Jump style   liczy  10 osób Zajęcia w każdy poniedziałek
- powstał zespół w stylu Breck Dance   liczący 30 osób. Zajęcia w poniedziałek i środę od lipca 2013r. 
- zajęcia rytmiczne dla najmłodszych –  12 osobowy zespół 
- Teatr Seniora- od września do grudnia /pod kier. aktorki Ewy Bryk – Nowakowskiej, Mirosławy 
Drapacz, Olgi Śladowskiej/

W Osiedlowym Klubie  Przyjaźń Stowarzyszenie realizowało dodatkowo  następujące projekty:

1. Projekt - Teatr Niepełnosprawnych  którego premiera Dom z Marzen odbyła się podczas VIII Koncertu 
Charytatywnego
2. Projekt  - V Powiatowy Konkurs Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce  
3. Projekt – W krainie białych skał, zamków i jaskiń 
4. Projekt własny – Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy 16 projekcji filmowych
5. Projekt własny - Grupa Teatralna Lęgowisko
6. Projekt własny - Lektorium, czyli codzienna pomoc w nauce:  praca 73 wolontariuszy z I LO , II LO ,III 
LO, IV LO, Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4 oraz wolontariuszy- 
emerytowanych nauczycieli. 

W realizacji projektów współpracowaliśmy z: 
Klubem Seniora – spotkania odbywają się w każdy czwartek oraz okazjonalnie  podczas zabaw 
tanecznych.
Zarządem Osiedla Pakuska – współpraca przy organizacji Dnia Kobiet,  Dnia Dziecka          i Mikołajek 
Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1spotkania cykliczne-  
Dwoma Kołami Polskiego Związku Wędkarskiego – spotkania 1 raz w tygodniu, 
Państwową Szkołą Muzyczną w Olkuszu - występ  w ramach projektu Dzieło Hansa Hummla w poezji i 
plastyce  
Polskim Związkiem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - udział  w projekcie Teatr 
Niepełnosprawnych i organizacja VIII Koncertu Charytatywnego
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu - współrealizacja projektu Dzieło  Hansa Hummla w poezji     i 
plastyce i podczas organizacji VIII Koncertu  Charytatywnego
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 3 - współpraca w organizacji akcji Cała Polska czyta 
dzieciom oraz zajęć Zabawy z poezją.
Kołem Poetyckim przy Miejskim Ośrodku Kultury - wspólna organizacja  wieczorów poetyckich i 
realizacja projektu Dzieło Hansa Hummla w poezji   i plastyce
 Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla - wspólna realizacja projektu  Dzieło 
Hansa Hummla w poezji i plastyce
  Socjalizacyjnymi Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi w Olkuszu.
  Kołem Przewodników ILKUSJA w Olkuszu- współpraca w realizacji projektów Dzieło  Hansa Hummla w 
poezji i plastyce oraz W krainie białych skał, zamków i jaskiń
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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)

1200

19

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)

  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizacja projektu Teatr Niepełnosprawnych
  Z placówkami oświatowymi, : Przedszkolem nr 8, Szkołą Podstawową nr 3, Gimnazjum            z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Gimnazjum nr 3, Zespołem  Szkół Specjalnych, I Liceum 
Ogólnokształcącym, II Liceum  Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym, Zespołem Szkół nr 3,   
Zespołem Szkół nr 4, Zespołem Szkół nr1
 Stowarzyszeniem Zamek Rabsztyn
 Polskim Związkiem Niewidomych

w ramach pomocy społecznej:

- zorganizowano zbiórkę publiczną na rzecz rehabilitacji dzieci. Z zebranych środków refundowano 
rehabilitację trojga podopiecznych.
- w ramach zbiórki publicznej zorganizowano VIII Koncert Charytatywny - Dar Serca dla Oli.  Całkowity 
dochód z Koncertu wpłacono na zakup sprzętu ortopedycznego dla Oli. W organizacji zbiórki Koncertu 
współpracowaliśmy z firmą Marlibo-Medica Centrum Medyczno-Rehabilitacynym.
- współpracowano z Przedszkolem Integracyjnym w organizacji rocznicowego pikniku rodzinnego.
- zakupiono leki dla osób potrzebujących,
- zakupiono szkolne podręczniki dla podopiecznych
- opłacano posiłki dla podopiecznego
-  udostępniono konto dla zbiórki 1% - dwóm osobom niepełnosprawnym ruchowo, SPOW w Olkuszu, 
osobom niepełnosprawnym umysłowo. Zebrane środki wydawane są systematycznie na potrzeby 
podopiecznych, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego. 

Stowarzyszenie za swoją działalność na rzecz środowiska otrzymało w 2013 r 
- Nagrodę w kategorii -Wolontariusz-pedagog dla Beaty Szymczyk-Bąchór i wyróżnienie kategorii 
Wolontariusz uczeń dla  Dagmary Nazifi  w konkursie „Potrzebujesz mnie, więc jestem”  
- wyróżnienie  w kategorii artystycznej Małopolskie Ogrody Sztuki - Szacun, Szacunek, Respekt jako 
projekt współpracy młodych i seniorów – 2013 pod opieką Olgi Śladowskiej z udziałem Ireny 
Włodarczyk

Zarząd Stowarzyszenia skład najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę w realizacji 
Centrum Seniora w integracji z młodzieżą pani Marii Knap.
 Pani Barbarze Kiszko dziękujemy za systematyczną pomoc  w nauce młodzieży w ramach Lektorium.
 Członkom  i wolontariuszom dziękujemy z udział w akcjach charytatywnych. 
To dzięki Państwu zdobywamy w środowisku dobrą markę realizatorów ciekawych inicjatyw, solidności  

  i  otwartości na potrzeby innych.
Dziękuję członkom zarządu za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Działalność kulturalna 90.04.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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Kultura 90.04.Z

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

Pomoc społeczna 88.99.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Oświata 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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 243,400.95 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 223,442.56 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,112.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 16,846.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

159,782.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25,500.42 zł

480.00 zł

20,823.95 zł

0.00 zł

4,196.47 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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 10,825.01 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,078.81 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

1 Pomoc społeczna 1,999.79 zł

2 Działalność kulturalna 3,994.14 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 38,640.14 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 159,782.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 35,428.49 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: 192,240.26 zł 7,078.81 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

188,014.07 zł 7,078.81 zł

3,112.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.15 zł

1,114.04 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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: 

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.)

własność

3 Działalność statutowa nieodpłatna 1,084.88 zł

1 SPOW 920.00 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

nie korzystała

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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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)

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

11.00 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

6.00 osób

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 90,848.00 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 90,848.00 zł

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

90,848.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 90,848.00 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)

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

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)

291.18 zł

27.00 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

7.00 osób

20.00 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

13.00 osób

57.00 osób
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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" Organizacja życia kulturalnego 
na Osiedlu Pakuska, wspieranie 
ruchu amatorskigo dzieci, 
młodzieży i dorosłych

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 68,000.00 zł

2 Teatr  Niepełnosprawnych Integracja środowisk osób 
niepełnosprawnych i 
pełnosprawnych. Nabycie 
nowych umiejętności przez 
osoby niepełnosprawne. 
Promocja twórczości osób 
niepełnosprawnych.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 6,000.00 zł

3 V Powiatowy konkurs dzieła 
Hansa Hummla w poezji i 
plastyce
2013 -

Promocja czołowego olkuskiego 
zabytku organów Hansa 
Hummla oraz utalentowanej 
literacko i plastycznie młodzieży 
z powiatu olkuskiego

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 1,200.00 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

1,800.00 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

4 V Powiatowy konkurs dzieła 
Hansa Hummla w poezji 
2013
Starostwo Powiatowe

Promocja czołowego olkuskiego 
zabytku organów Hansa 
Hummla oraz utalentowanej 
literacko i plastycznie młodzieży 
z powiatu olkuskiego

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 180.00 zł

5 W krainie białych skał, 
zamków i jaskiń - III Edycja 
2013

Przybliżenie dzieciom i 
młodzieży uroków i walorów 
krajobrazowych Jury Krakowsko 
-Częstochowskiej. Zachęcenie 
młodego pokolenia do 
uprawiania turystyki pieszej

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 800.00 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”

Aktywizacja kulturalna ludzi 
starszych w integracji z 
młodzieżą, umożliwienie 
kontaktów 
międzypokoleniowych, 
przeciwdziałanie izolacji ludzi 
starszych w środowisku, 
zachęcenie Seniorów do pracy 
twórczej.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 10,000.00 zł

7 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

Aktywizacja kulturalna ludzi 
starszych w integracji z 
młodzieżą, umożliwienie 
kontaktów 
międzypokoleniowych, 
przeciwdziałanie izolacji ludzi 
starszych w środowisku, 
zachęcenie Seniorów do pracy 
twórczej.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 71,982.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Druk: MPiPS 12



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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

Barbara Orkisz /  2014-06-26 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie Wydział Kontroli Płatników Składek 1

Druk: MPiPS 13


