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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

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

Bożena Gęgotek Członek Zarządu TAK

Małgorzata Kluczewska Skarbnik 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 komisji NIE

Renata Bortnik Sekretarz NIE

Barbara Paciej Członek 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 poprzez :
Realizację projektów:                                                                                                                                                      
         
- Osiedlowy Klub Przyjaźń pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz od 2009 -2014                                          
               
- Teatr Niepełnosprawnych  pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz od 2009 - 2014 premiera 17 
stycznia 2015 r- Szewczyk Dratewka 
- Dzieło Hansa Hummmla w poezji i plastyce  pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz i Starosty 
Olkuskiego  od 2009 - 2014
- Centrum Seniora w integracji z młodzieżą pod patronatem  Wojewody Małopolskiego i Burmistrza 
MiG Olkusz  od 2012-2014
- W krainie białych skał, zamków i jaskiń  wyc. rekreacyjna od 2011 – 2014 pod patronatem Burmistrza 
MiG Olkusz
- Lektorium, czyli codzienna pomoc w nauce - projekt własny
- Mapa Organizacji Pozarządowych w Mieście i Gminie Olkusz 2014r. pod patronatem Burmistrza MiG 
Olkusz
- Wydanie książki z bajkami dla dzieci Bajkonur-czyli nura w bajkę autorstwa Katarzyny Szojdy
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Działalności oświatową:
Wydanie  X Tomiku Twórczości Młodzieży Szkolnej pt  Zakamarki.( projekt realizowany od 2005ze 
środków własnych)
Zakup nagród w konkursach szkolnych w Gimnazjm nr 1
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. 
                             
Działalność kulturalną:
W pomieszczeniach Klubu Osiedlowego przy ulicy Legionów Polskich 14 kontynuowano realizację 
projektu Klub Osiedlowy Przyjaźń (od 2009)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) 
Projekt - Teatr Niepełnosprawnych  którego premiera Szewczyk Dratewka odbyła się podczas IX 
Koncertu Charytatywnego
Projekt  - VI Powiatowy Konkurs Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce  
Projekt – W krainie białych skał, zamków i jaskiń 

    W Klubie odbyły się  173  wydarzenia kulturalne, spotkania, koncerty. Koordynatorami realizowanych 
projektów były: M.Drapacz, M. Knap,B.Orkisz, O.Śladowska, 
Bardzo dużą popularność w środowisku Olkusza zdobył sobie projekt 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. Zaproponowano 
Seniorom ciekawe propozycje zajęć edukacyjnych, możliwość realizacji swoich zainteresowań i 
atrakcyjnych spotkań klubowych. Do projektu Centrum Seniora w integracji z młodzieżą zgłosiło się 176  
osób, które stale odwiedzały Klub.

W każdym dniu Seniorzy mogli skorzystać z:
- Saloniku Prasowego, do którego zaprenumerowaliśmy czasopisma: Poradnik Domowy, Przyjaciółka, 
Angora, Claudia, Pani Domu, Poradnik medycyny ludowej. Salonik wzbogacali również sami 
Beneficjenci, przynosząc  przeczytane gazety z różnych dziedzin
Kącik Samopomocy - Nie jesteś sam. Stał się znakomitym polem współpracy międzypokoleniowej. 
Młodzież udzielała pomocy  w trudnych sytuacjach życiowych: w przypadku  choroby Seniora przynosiła 
leki z apteki, robiła zakupy, drobne porządki , opłaty pocztowe, służyła rozmową. Stale opiekowali sie 2 
osobami.
Klubu Wędrującej Książki. Z inicjatywy młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 i z pomocą Biblioteki Miejskiej  
powstała półka z wędrującą książką. Każdy mógł zabrać książkę do domu, wymienić na inną.
Gry w tenisa stołowego: Młodzi i Seniorzy to nauka gry. Wspólne rozgrywki.
Kawiarenka Seniora podczas  spotkań klubowych i zajęć fakultatywnych, każdy mógł w Klubie napić się 
kawy, herbaty, wody mineralnej 

Cyklicznie odbywały się spotkania;
Międzypokoleniowego Kącika Komputerowego. Młodzi byli przewodnikami starszych po świecie 
techniki, uczyli obsługi komputera, korzystania z Internetu, wysyłania maila.
Międzypokoleniowego  Koła Szachowego, które skupiało dzieci, młodzież i Seniorów.
Zajęć ruchowych  przy muzyce „60 +” gdzie ćwiczenia są doskonałą formą poprawienia kondycji 
fizycznej.
Jogi dla Seniorów  będącej forma zajęć ruchowych, która uczy relaksacji  i aktywnego odpoczynku 
Bliżej Teatru  
Spotkania miłośników teatru dostarczyły Seniorom wiedzy o teatrze, sławnych aktorach Instruktor 
zorganizował pięć wyjazdów  na spektakle:
1. Skrzypek na dachu-Teatr Rozrywki w Chorzowie,
2. Operetki czar -  DK w Wolbromiu
3. Wszyscyśmy z  jednego szynela. Grupa Rafała Kmity-  DK w Wolbromiu
4. Eugeniusz Bodo - Czy mnie ktoś woła?- Teatr  Zagłębia w Sosnowcu
5. Madama Butterfly - Opera Krakowska
6. Seniorzy brali udział w V Olkuskiej Nocy Teatru 
7. oraz happeningu Avalon- wyspa jabłek  grupy teatralnej Glutaminian Sodu z MOK w Olkuszu.  
8. Oglądali 2 spektakle: Hamlet Chuligański i Pąsowa suknia, przygotowane przez Seniorów z grupy 
teatralnej Lęgowisko,  
9. Seniorzy wzięli udział w   premierze Teatru Seniora: Piruetem pod żyrandol oraz obejrzeli spektakl:
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10. Szewczyk Dratewka przygotowany przez młodzież  z Teatru Niepełnosprawnych. Pomagali w 
przygotowaniu dekoracji.
11. Uczestniczyli w warsztatach teatralnych z aktorem Przemysławem Kanią- doktorem w dziedzinie 
sztuk teatralnych, specjalistą wymowy i logopedii artystycznej. Autorem książki Wyraźnie...Dokładnie... 
Precyzyjnie.
12. Uczestniczyli  w podsumowaniu konkursu Bliżej Teatru TKT  w Olkuszu. Obejrzeli fr. spektaklu 
Skąpiec Moliera w wykonaniu młodzieży szkół średnich pod opieką  aktora olkuskiego Przemysława 
Kani
Bliżej Sztuki - spacerkiem po galeriach i wystawach sztuki. 
Uczestnicy mieli okazję poznać tajemnice, anegdoty  i ciekawostki związane z twórczością artystyczną 
mistrzów malarstwa i rzeźby, posłuchać  opowieści twórców o tym , jak powstają dzieła sztuki  
Uczestniczyli 42 razy  w  wernisażach wystaw,  spotkaniach i promocjach literackich, wieczorach 
autorskich literatów i  dokumentalistów.
- Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu:
- spotkaniach i promocjach literackich, wieczorach autorskich literatów i  dokumentalistów.
- wernisaże wystaw malarskich i fot.
- koncerty muzyczne (zaduszki  jazzowe, konfrontacje gitarowe ,konc.muz.klas.)
- Galerii OK.NO w Olkuszu , Galeria MOK  w Olkuszu (wernisaże wystaw mal. i  fot. wieczory autorskie, 
prezentacje))
- Muzeum Narodowe w Krakowie ( Stanley Kubrick, M.Gierymski Dzieła. Inspiracje. Percepcja)
- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Strażnicy Snów)
- Koncert  muzyczny Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej- Klub Garnizonowy w Krakowie 

Edukacja Regionalna 
Seniorzy zapoznali się z historią Powstania Styczniowego na  Ziemi Olkuskiej w 150 rocznicę wybuchu, 
Olkusz i Ziemia Olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno ze Związkami św. Jana 
Pawła II z ziemią olkuską, poznali podczas wycieczki Podziemia Rynku Olkuskiego, obejrzeli film o 
najnowszych odkryciach archeologicznych na Zamku w Rabsztynie, poznali Olkuskich bohaterów II 
wojny światowej.
Bliżej Historii 
Przybliżyliśmy Seniorom wydarzenia historyczne regionu, kontynuowaliśmy cykl spotkań Olkusz 
czterech kultur. Zorganizowaliśmy wycieczkę Śladem cerkwi krakowskich oraz zwiedziliśmy Krakowski 
Kazimierz . Dla uczczenia 100 rocznicy I wojny światowej odwiedziliśmy  miejsce Bitwy Jurajskie z 1914 
w Bydlinie-. Zwiedziliśmy w Będzinie średniowieczny zamek i XVIII pałac.
Teatr Seniora w integracji z młodzieżą
- warsztaty  teatralne zakończone spektaklem premierowym podczas IX Koncertu Charytatywnego  
Serce dla Młodych
Grupa teatralna Lęgowisko
cotygodniowe zajęcia grupy amatorów- miłośników teatru, którzy sami piszą scenariusze, pracują 
nad spektaklem i występują w czasie imprez klubowych , a także reprezentują nas  w środowisku
Rozmowy wierszem
 cykliczne spotkania z poezją młodych poetów i seniorów.
  Seniorzy i młodzi  uczestniczyli w wieczorze poetycko-muzycznym w Bazylice św. Andrzeja  - Sacrum w 
poezji i muzyce  oraz  w poetycko-muzycznych wieczorach klubowych ,  
Wspólne tworzenie utworów
Beneficjentka projektu Irena Włodarczyk-poetka napisała bajeczkę Historia balonikowego słoneczka,
 a Młodzi Plastycy zilustrowali ją  pod kierunkiem Olgi Śladowskiej. Odbyła się promocja książeczki
Zajęcia grupy instrumentalno- wokalnej Wspólne Śpiewanie pod kierunkiem Franciszka Dudka
Wspólne muzykowanie  seniorów z młodzieżą, poezja śpiewana przy  własnym akompaniamencie          
(pianino, gitara, saksofon).Występy w trakcie imprez klubowych, reprezentowanie klubu w środowisku, 
udział  w IX Koncercie Charytatywnym:   Dar serca dla Młodych. Udział w integracyjnych warsztatach 
artystycznych.
Wyjazd grupy Teatralnej Lęgowisko i grupy Wspólne śpiewanie do Centrum Kultury i Wypoczynku w 
Proszowicach                                                                  
Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy. Kino Seniora w integracji z młodzieżą.
Seniorzy obejrzeli 17 projekcji poprzedzonych krótkim wykładem prowadzącej i 2 prelekcje na temat 
aktualnych wydarzeń filmowych. Każde spotkanie kończyło się dyskusją przy kawie i herbacie
Klub Zdrowia i Urody 
W ramach 8 spotkań  Klubu Seniorzy uczestniczyli w wykładach  dietetyczki, w warsztatach kulinarnych 
Zdrowie na talerzu  i zajęciach Terapia tańcem dla kobiet w każdym wieku prowadzonych przez 
choreoterapeutkę.
Warsztaty z psychoterapeutą. Odbyło się  11 spotkań  pomagających pokonać stres, zrelaksować się, 
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radzić sobie z psychiką. Poradzić sobie z problemami wieku senioralnego.
Warsztaty Rękodzieła Artystycznego. Rozpoczęliśmy zajęcia z inicjatywy uzdolnionej  plastycznie 
beneficjentki projektu. Zostały wykonane ozdoby choinkowe.
Bezpieczny Senior. Zainaugurowaliśmy zajęcia mające na celu zapewnić bezpieczeństwo ludziom 
starszym. Spotkanie Seniorów z  pracownikami SP , UP i PCPR w Olkuszu oraz udział w spotkaniu w 
Komendzie Powiatowej Policji
Zwiedzaliśmy  Małopolskę:
1. Zamek w Smoleniu, spacer Doliną Wodącej,  Jaskinia Zegarowa w ramach projektu W krainie białych 
skał, jaskiń i zamków -IV edycja
2.  w Tarnowie i Wiśniczu zwiedzenie skansenu taboru cygańskiego, starówkę w Tarnowie  i  XIV-
wiecznego zamku  w Wiśniczu
3. Zamek w Bydlinie
4. Zamek i pałac w Będzinie
5. Jaskinię Wierzchowską Górną

Seniorzy mogli bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich imprezach kulturalnych w Osiedlowym Klubie 
Przyjaźń, takich jak:

Wystawy malarstwa i fotografii:
1. Z okna Aniołów wernisaż wystawy fotografii najpiękniejszych zakątków jury widzianych z lotu ptaka 
Franciszka Rozmusa. Koncert Piotra Skrzyneckiego
2. Adagio cantabile wernisaż wystawy fotograficznej Adama Sowuli Koncert zespołu Olkuszanie
3. Wernisaż wystawy twórczości Młodych Plastyków z Osiedlowego Klubu Przyjaźń
4. Zdjęcia, które lubię… wernisaż wystawy  fotografii   Emilii Kotnis- Górki 
5. Olkuskie Prees Foto wernisaż wystawy fot.olkuskich dziennikarzy i dokumentalistów
6. Pakuska wernisaż wystawy archiwalnych fotografii Olgerda Dziechciarza

Wieczory autorskie:
1. Moja jesień natchniona Pegazem Wieczór poetycki Anny Piątek. W programie: wiersze poetki z 
muzyką własną  Franciszka Dudka, recytacja przyjaciele, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr3  
Koncert Karoliny Kocjan  z Gim. 3w Olkuszu.
2. Prawosławie w Olkuszu. Promocja książki Ireneusza Cieślikai Koncert muzyki rosyjskiej zespołu Trio 
Brillants.
3. Polacy i Niemcy w dziejach Olkusza promocja książki archeologa i historyka Jerzego Rosia
4. Spotkanie z poezją Krystyny Dziurzyńskiej
5. Promocja bajki: Historia balonikowego słoneczka Ireny Włodarczyk z ilustracjami Młodych Plastyków 
pod kierunkiem Olgi Śladowskiej. Jarmark Różności.
6. Ja i mój świat w historycznym kostiumie. Promocja X Tomiku Twórczości Młodzieży Szkolnej 
Zakamarki
7. BAJKO-NUR , czyli Nura w Bajkę. Promocja książki z bajkami    Katarzyny Szojdy Wystawa ilustracji do 
bajek  wykonanych przez artystów zawodowych:  Irenę Kiełtykę 
i Wiolettę Sarotę-Stach oraz  kochających sztukę amatorów –     Dorotę Molendę i Zbyszka  Karonia . 
Koncert  w wykonaniu  Karoliny Kocjan.   
8. Promocja książki PAKUSKA  Olgerda Dziechciarza. Wernisaż wystawy archiwalnych fotografii
9. Wyraźnie...Dokładnie... Precyzyjnie  promocja książki Przemysława Kani- doktora w dziedzinie sztuk 
teatralnych, specjalisty wymowy i logopedii artystycznej.
10. Olkusz i Ziemia Olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno promocja książki 
Jacka Sypienia.

Koncerty:
1. - Big Bandu Małgorzaty Kocjan - Noworoczne kolędowanie
2. Koncert zespołu Trio Brillants - muzyka rosyjska
3. Kobieta zmienną jest… Wieczór poetycko- muzyczny.  Humoreska Niebiańska kobieta – wg Jacka 
Majcherkiewicza w wyk. Seniorów z gr. teatr. Lęgowisko. Koncert gitarzysty jazzowego Ryszarda Feliksa 
Styły.
4. Koncert Piotra Skrzyneckiego podczas wernisażu Z okna Aniołów
5. Koncert zespołu Olkuszanie z okazji wernisażu Adama Sowuli
6. Wieczór  Chorwacki przygotowany przez Klub Europ. Gimn. Nr 1 w Olkuszu Prezentacja 
multimedialna: Chorwacja z przymrużeniem oka. Recital pieśni chorwackich Zenona  Krukowieckiego-
laureata ONA
7. Koncert muzyki niemieckiej  w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej  I Stopnia w 
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Olkuszu.
8. Koncert Karoliny, Małgorzaty i Michała Kocjanów z okazji wieczoru Krystyny Dziurzyńskiej
9. Występy wokalistów – Młodzi  i Seniorzy.
10. Poetycko i śpiewnie  Koncert poezji śpiewanej. Teksty: Adama Ziemianina, Wojciecha Belona, 
Edwarda Stachury i Czesława Niemena. Występ wokalistów   z  zespołu TEMTATION z Ogniska 
Muzycznego Żaczek pod kierunkiem Doroty Stachowicz – Mączki. Występ wokalistów z Osiedlowego 
Klubu Przyjaźń: Anny Tomsi, Kingi Gil    i Bartosza Bonieckiego pod kierunkiem Franciszka Dudka   oraz 
Justyny Rydzyk pod kierunkiem Anny Hajduły. Komentarz - Grażyna Wącław                                                
11. Koncert wokalistów pod kierunkiem Doroty Stachowicz – Mączki z okazji wystawy Emilii Kotnis-
Górki
12. Udział w Jarmarku Rycerskim na zamku w Rabsztynie.   Koncert  grupy wokalno – instrumentalnej  
Wspólne śpiewanie pod kier. Franciszka Dudka
13. Koncert jesienny na dwie gitary i wiatr  w kominie  okraszony wierszami   olkuskich poetów. Wieczór 
poetycko-muzyczny w wykonaniu grupy instrumentalno- wokalnej Wspólne śpiewanie pod kierunkiem 
F. Dudka./ A. Tomsia, K. Gil, S. Kozik, H. Trzcionkowski,M. Jurczyk, B. Boniecki, L. Lubiecki Poezja 
olkuskich artystów: R. Włodarczyk, E. Pogan,A. Piątek, K.Dziurzyńskiej. Smakowanie darów lata.
14. Zaduszki muzyczne w wyk. Grupy instr.-wok. Wspólne śpiewanie pod kier. Franciszka Dudka  z 
udziałem olkuskich poetów: E. Pogan, K. Dziurzyńskiej, J. Majcherkiewicza i Grzegorza Ludwiczaka
15. Koncert Ryszarda Feliksa Styły – gitarzysty jazzowego z okazji wernisażu wystawy fotograficznej 
Olkuskie Press Foto

Kontynuowano zajęcia w Klubie Przyjaźń:
-   Młodzi plastycy pod  kierunkiem Olgi Śladowskiej - cotygodniowe zajęcia 12-osobowej grupy uczniów 
szkół podst. i gimnazjalnych, stałe ekspozycje prac plastycznych  młodych plastyków                    w Klubie
- Zabawy  wierszem – pod kierunkiem Mirosławy Drapacz  cotygodniowe zajęcia 10- osobowej grupy 
dzieci  
- ćwiczył zespół w stylu Breck Dance  pod kierunkiem Grzegorza Kiendrachy liczący 10 osób. Zajęcia w 
poniedziałek i środę od lipca 2013r. do stycznia 2015r.

Bezpłatnie z pomieszczeń i wyposażenia  Klubu Przyjaźń korzystali:

Klub Seniora –spotkania w każdy czwartek  i zabawy okolicznościowe. 50 spotkań
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 – 18 spotkań i 7 zabaw okolicznościowych
Polski Związek Wędkarski Koło Leśnik i Koło Pakuska.- spotkania w każdy czwartek z wyjątkiem lipca i 
sierpnia
Polski Związek Niewidomych- 1 spotkanie 
ALATEN spotkania rodzin zagrożonych chorobą alkoholową- cyklicznie każdy poniedziałek do lipca.
Zarząd Osiedla Pakuska -2 spotkanie mieszkańców, Dzień Kobiet i Mikołajki
Urząd Miasta i Gminy Olkusz -1 spotkanie
Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 1 spotkanie
Socjalizacyjne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Olkuszu – 2 spotkania, 

Przy realizacji działalności statutowej współpracowaliśmy z :
Państwową Szkołą Muzyczną w Olkuszu - występy  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 IX Koncertu Charytatywnego
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu - współrealizacja projektu Dzieło  Hansa Hummla w poezji     i 
plastyce i podczas organizacji IX Koncertu  Charytatywnego
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 3 - współpraca w organizacji akcji 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
  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 nr1, Zespołem Szkół nr 3, 
Zespołem Szkół nr4
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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

4

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)

Promocja zabytkowego instrumentu-  organów Hana Hummla i zabytkowej Bazyliki pod 
wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła realizując projekt dla młodzieży
 pt. Powiatowy Konkurs „Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Stowarzyszeniem Zamek Rabsztyn
 Polskim Związkiem Niewidomych

w ramach pomocy społecznej:
Zorganizowaliśmy Koncerty Charytatywne:
-   IX Koncert Charytatywny połączony ze zbiórką publiczną na rzecz rehabilitacji trojga młodych ludzi z 
Teatru Niepełnosprawnych  Serce dla Młodych
-   Koncert Charytatywny dla Wojtusia Kalińskiego - /we współpracy z OPS  i Ogniskiem Muzycznym  
Żaczek w Olkuszu/
zakupiono leki dla osób potrzebujących,
zakupiono szkolne podręczniki dla podopiecznych,
opłacano posiłki dla podopiecznego,
udostępniono konto dla zbiórki 1% Kazimierzowi, Kamili, SPOW w Olkuszu, Jerzówce Zebrane środki 
wydawane są systematycznie na potrzeby podopiecznych, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego. 

Rok 2014 obfitował w nagrody dla członków, wolontariuszy i współpracowników stowarzyszenia:
W konkursie „Potrzebujesz mnie więc jestem” – o tytuł Wolontariusz Roku:
W kategorii    Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji - Nagrodę otrzymała B Kiszko                                
                                                           
W tej samej kategorii,    Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji - Wyróżnienie otrzymał  Dawid   
Maciejowski                                                                
W kategorii  Wolontariusz-pedagog - Wyróżnienie otrzymała  A. Łapaj
Młodzież z Klubu Przyjaźń pod opieka OLgi Śladowskiej otrzymał  Wyróżnienie  w kategorii Art.-
Małopolskie Ogrody Sztuki - Szacun, Szacunek, Respekt jako projekt współpracy młodych i seniorów 
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  Cordis  Nobilis za rok 2014 w kategorii:  Filantrop  Państwo 
Paciejowie 
Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  Cordis  Nobilis za rok 2014 w kategorii : Uczeń - 
Wolontariusz   otrzymała Dagara Nazifi
Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  Cordis  Nobilis za rok 2014, w kategorii : Osoba  otrzymał 
nominowany przez nasze Stowarzyszenie   Grzegorz Ludwiczak 
Nagrodę Burmistrza Olkuską Nagrodę Artystyczną za 2014 r – trzy nasze nominacje:  w kategorii: Młody 
Twórca    członek Stowarzyszenia  Mateusz Jurczyk. W kategorii; Animator Kultury Halina Barańska-Flak, 
w kategorii: Za całokształt twórczości Adam Sowula .
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja koncertów, 
wystaw, wieczorów 
autorskich, wycieczek 
turystycznych, 
promocja amatorskiego 
ruchu artystycznego 
wśród młodzieży i 
dorosłych. 
Przygotowanie 
amatorskich spektakli 
teatralnych z udziałem 
młodzieży i seniorów. 
Organizacja wyjazdów 
do teatrów w ramach 
projektu "Centrum 
Seniora w integracji z 
młodzieżą". Wyjścia do 
galerii i wystaw sztuki.
Spotkania z ciekawymi 
postaciami w ramach 
edukacji regionalnej i 
spotkań z historią. 
Cykliczne spotkania w 
ramach "Kameralnego 
dyskusyjnego klubu 
filmowego"

90.04.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Zakup posiłków dla 
podopiecznych 
stowarzyszenia, zakup 
leków, udzielanie 
wsparcia finansowego 
na rehabilitację i 
leczenie osób 
niepełnosprawnych ze 
środków pozyskanych 
w ramach koncertów 
charytatywnych i 1% 
Zorganizowaliśmy 
Koncerty 
Charytatywne:
-   IX Koncert 
Charytatywny 
połączony ze zbiórką 
publiczną na rzecz 
rehabilitacji trojga 
młodych ludzi z Teatru 
Niepełnosprawnych  
Serce dla Młodych 
-   Koncert 
Charytatywny dla 
Wojtusia - /we 
współpracy z OPS  i 
Ogniskiem Muzycznym  
Żaczek w Olkuszu/, 
zakupy pomocy 
szkolnych i 
wyposażenia dla 
podopiecznych,
udostępniono konto dla 
zbiórki 1% czterem 
podmiotom. Zebrane 
środki wydawane są 
systematycznie na 
potrzeby 
podopiecznych

88.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja koncertów, 
wystaw, wieczorów 
autorskich, wycieczek 
turystycznych, 
promocja amatorskiego 
ruchu artystycznego 
wśród młodzieży i 
dorosłych. 
Przygotowanie 
amatorskich spektakli 
teatralnych z udziałem 
młodzieży i seniorów. 
Organizacja wyjazdów 
do teatrów w ramach 
projektu "Centrum 
Seniora w integracji z 
młodzieżą". Wyjścia do 
galerii i wystaw sztuki. 
Spotkania z ciekawymi 
postaciami w ramach 
edukacji regionalnej i 
spotkań z historią. 
Cykliczne spotkania w 
ramach "Kameralnego 
dyskusyjnego klubu 
filmowego"

90.04.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Zakup pomocy 
naukowych , i książek 
do bibliotek szkolnych, 
nagród w konkursach 
szkolnych, promocja 
utalentowanej 
młodzieży poprzez 
wydawnictwa z jej 
pracami, organizowanie 
pozalekcyjnej pomocy 
w nauce, prowadzenie 
zajęć nauki języków 
obcych oraz obsługi 
komputera
profilaktyka zdrowotna 
dla Seniorów w ramach 
prowadzonego "Klubu 
zdrowia i urody". 
Organizowanie i 
promocja wolontariatu 
wśród młodzieży i 
seniorów. Prowadzenie 
"Międzypokoleniowego 
klubu szachowego". 
Zajęcia wokalno - 
muzyczne dla młodzieży 
i seniorów.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 311,160.84 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 305,130.63 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,030.18 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

215,200.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19,552.00 zł

420.00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,217.94 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 215,200.00 zł
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19,132.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 57,190.90 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,736.15 zł

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 42,319.23 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 49,584.26 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

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: 293,424.68 zł 49,584.26 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

287,394.48 zł 49,584.26 zł

6,030.18 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.02 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Pomoc społeczna 46,649.32 zł

2 Działalność kulturalno - oświatowa 2,914.94 zł

3 Działalność statutowa nieodpłatna 20.00 zł

1 Pomoc dla Kazimierza 22,508.60 zł

2 Pomoc dla osób upośledzonych umysłowo 19,303.29 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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

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

2. Członkowie

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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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

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 132,847.07 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 132,847.07 zł

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

132,847.07 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 270.00 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

107.00 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

32.00 osób

75.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 132,577.07 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

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

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

11,070.58 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

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

2,117.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

organizacji

Barbara Orkisz - Prezes. 
2015-07-14 Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 17


