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Olkusz, dnia 06.03.2009 roku 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI STOWARZYSZENIA 
DOBROCZYNNEGO „RES SACRA MISER” W OLKUSZU 

 Obejmujące okres: 01.01.2008r. – 31.12.2008r. 

 

1. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu ul. 
Biema 24, 32-300 Olkusz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
05.09.2003 roku pod numerem 0000171499. Numer identyfikacyjny REGON – 356758391. 
Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie uzyskało z dniem 16 lipca 2004 roku.  

Członkami Zarządu Stowarzyszenia są: 
Maria Jędrysik zam. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 19/11 – prezes 
Mateusz Wysocki zam. Olkusz, ul. Antoniego Kocjana 9 – wiceprezes 
Zdzisława Sztafińska zam. Olkusz ul. Legionów Polskich 34/45 – sekretarz 
Dorota Mosurek zam. Zederman 11 – skarbnik 
Zdzisława Barczyk zam. Witeradów 213 – członek 
Alicja Wiekiera zam. Kraków, Aleja Słowackiego 58/16– członek 
Marcin Wójcik zam. Olkusz ul. Krucza Góra 42 - członek 

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz 
ogółu społeczności w tym: osób, rodzin, środowisk dotkniętych patologią, biednym, 
niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, 
materialnie i zdrowotnie, w zakresie opieki, doradztwa, pracy wychowawczo-adaptacyjnej, 
pomocy materialnej. Celem Stowarzyszenia jest także tworzenie warunków na rzecz 
wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin.  
 
2.  W dniu 7 maja 2008 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków 
stowarzyszenia, które na wniosek komisji rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 
2007 rok. W związku ze złożeniem przez dotychczasową prezes rezygnacji z funkcji prezesa, 
członkowie stowarzyszenia dokonali wyboru nowego prezesa, którym została Maria Jędrysik.  
Uzupełniono także skład zarządu i wybrano na jego członka Marcina Wójcika. Zarząd na 
stanowisko wiceprezesa powołał Mateusza Wysockiego. 

W dniu 9 grudnia 2008 działając na podstawie art.7 § 8 ust.1 Statutu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu, Zarząd Stowarzyszenia dokonał zmiany na 
stanowisku sekretarza zarządu z powodu rezygnacji dotychczasowego sekretarza. Nowym 
sekretarzem zarządu została Zdzisława Sztafińska. 

 
 Jeden z podstawowych celów statutowych, jakim jest organizowanie pomocy 

rzeczowej i finansowej, organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności 
„Stowarzyszenia” na rzecz osób chorych, ubogich, zdesperowanych i uzależnionych, pomoc 
rodzinom Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” realizowało w sposób 
następujący: 

Stowarzyszenie kontynuowało zainicjowaną w 2004 roku współpracę ze 
Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Krakowie w ramach programu PEAD „Dostarczanie 
żywności dla najuboższej ludności UE”. W 2009 roku Stowarzyszenie wydało łącznie ok. 30 
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ton żywności 300 ubogim rodzinom wytypowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, a 
także w drodze wywiadu własnego.  

Stowarzyszenie w miesiącu marcu i grudniu 2008r. wraz z wolontariuszami-uczniami 
Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu zorganizowało świąteczną zbiórkę żywności w ramach 
ogólnopolskiej akcji Banku Żywności. Celem zbiórki, organizowanej w tym samym czasie 
przez wszystkie europejskie Banki Żywności, było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
problem ubóstwa i niedożywienia. Zebraną żywność rozdano głównie w formie świątecznych 
paczek niezamożnym uczniom szkół z terenu gminy Olkusz. 

Z kolei w miesiącu grudniu stowarzyszenie jako partner Stowarzyszenia „Wiosna” na 
teren Gminy Olkusz włączyło się w akcję „Szczodra paczka”. W akcji tej jako wolontariusze 
uczestniczyła młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Akcja miała na celu 
pomoc najbardziej potrzebującym, szczególnie rodzinom wielodzietnym. Wszystkie 
wytypowane przez stowarzyszenie rodziny otrzymały świąteczne paczki. 

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych i pomocy charytatywnej rodzinom 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu kontynuował program 
stypendialny „Dla Najlepszych” ogłoszony w 2006r., w ramach którego stypendia wypłacane 
są trzem studentom w transzach miesięcznych po 280,00 zł. Ponadto w miesiącu marcu 
Zarząd ogłosił konkurs „Dla najlepszych” – edycja 2008 na przyznanie pomocy finansowej 
dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas maturalnych podejmujących studia w roku 
akademickim 2008/2009. Na realizację programu stowarzyszenie otrzymało dotację 
Województwa Małopolskiego w wysokości 8000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu  
„Regionalny Program Stypendialny”.  Uchwałą z dnia 29.08 2008r. Zarząd Stowarzyszenia 
przyznał stypendia dla 3 osób w kwocie po 2520,00 zł oraz dla 3 osób w kwocie po 760,00 zł 
dla każdej z nich. Przyznane stypendia pomogły w starcie w dorosłe, samodzielne życie 6 
studentom, którzy w 2008 roku rozpoczęli naukę na wyższych uczelniach w Krakowie. W 
dniu 16.09.2008r.zorganizowana została uroczystość, na której wręczono akty przyznania 
stypendiów laureatom. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac malarskich stypendystki- 
studentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.  

Inne działania stowarzyszenia w ramach organizowania pomocy rzeczowej i 
finansowej dla najuboższych, to udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500 zł na 
pokrycie kosztów leczenia chorego dziecka.  

            Wykorzystując różnorodne formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 
gromadziło fundusze na ich realizację m.in. przez udział w cyklicznych imprezach 
okolicznościowych typu jarmarki świąteczne i dożynki powiatowe i gminne. W czasie ich 
trwania w ramach działalności odpłatnej sprzedawane były przedmioty pozyskane od 
darczyńców oraz ozdoby świąteczne wykonane przez wychowanków świetlicy. Uzyskany 
dochód przeznaczony został na działalność statutową, w szczególności na fundusz 
stypendialny.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele również przez opiekę dzienną nad dziećmi, a 
także organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i 
wycieczek. W ramach opieki dziennej nad dzieckiem Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę 
Opiekuńczo – Wychowawczą. Stowarzyszenie wygrało ogłoszony przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Olkusz konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego w 2008 roku i uzyskało na ten cel dotację w wysokości 60.000,00 zł . W Świetlicy 
znalazło opiekę 35 dzieci w wieku od 9 do 13 lat w ramach trzech grup wychowawczych. 
Placówka czynna była 6 razy w tygodniu przez 4-y godziny dziennie. Pracowało w niej 6 
osób tj. kierownik, trzech wychowawców, księgowa i pracownik administracyjny. 
Zatrudnienie tych osób stanowiło łącznie 2,5 etatu. Świetlica zapewniała swoim 
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wychowankom opiekę, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, aktywny wypoczynek, 
udział w imprezach kulturalnych. Realizowano to m.in. poprzez zajęcia plastyczne i 
muzyczno-taneczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe a także poprzez udział dzieci w 
programach grantowych takich jak: „Ahoj morska przygodo” – program antyuzależnieniowy i 
„Recepta na zdrowie” – program prozdrowotny. Organizowano wycieczki i zajęcia 
turystyczno – krajoznawcze tj.: wycieczka do Muzeum Górnictwa w Bukownie, wycieczka do 
Bałtowskiego Parku Jurajskiego i Rajd do dolinek Będkowskiej i Kobylańskiej, a także piknik 
rodzinny, festyn sportowy oraz piesze wycieczki. Organizowano imprezy okolicznościowe 
takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Festyn na Dzień Dziecka, Ślubowanie świetliczaków 
połączone z pokazem iluzjonisty, Halloween, Andrzejki, Święty Mikołaj i Wigilia. 

Świadczono ponadto pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców 
bądź opiekunów prawnych oraz prowadzono działania profilaktyczno – dydaktyczne w 
zakresie uzależnień i przemocy. Oprócz fachowej opieki każdy z wychowanków Świetlicy 
miał zapewniony jeden posiłek dziennie. 

Stowarzyszenie zorganizowało letni wypoczynek dla 30 dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych w ramach programu „Przepis na udane lato”. Dzieci wyjechały na 12 dniowa 
kolonię integracyjno – krajoznawcza do Poronina. W trakcie kolonii dzieci uczestniczyły w 
wielu wędrówkach po Tatrach takich jak wyjście z przewodnikiem do Morskiego Oka, do 
Doliny Małej Łąki, do Doliny Chochołowskiej, do Doliny Kościeliskiej, wycieczka kolejką 
linową na Kasprowy Wierch oraz wyjazd kolejką linową na Gubałówkę. Realizacja programu 
pomogła w usprawnieniu społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży pochodzących z 
różnych środowisk rodzinnych. Aktywny i zdrowy sposób wypoczynku letniego dla dzieci 
miał wpływ na wykształcenie u nich zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Kolonie 
sfinansowane były w 86 % przez FUNDACJĘ PZU w ramach konkursu „Wypoczynek z 
Fundacją”.  

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” jest członkiem Małopolskiej 
Federacji Świetlic. Uczestnictwo w federacji pozwoli świetlicy na poszerzenie oferty 
programowej. 

W ubiegłym roku dzięki ofiarności sponsorów udało się przeprowadzić remont 
świetlicy tj. malowanie pięciu pomieszczeń, wymiana lamp oświetleniowych w sześciu 
pomieszczeniach. W jednym pomieszczeniu urządzono salkę gimnastyczną, do której 
zakupiono drabinki i urządzenia sportowe (atlas, grys, gruszka bokserska i worek treningowy, 
ławeczka skośna, wioślarz) za kwotę 5.000,00 zł oraz zakupiono wykładzinę antypoślizgową 
za kwotę 2000,00 zł. Zakupiono również meble biurowe. 

Realizując jeden z celów statutowych stowarzyszenia, jakim jest prowadzenie 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i 
wychowania, a także inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom  
a w szczególności tworzenie grup samopomocowych, stowarzyszenie przeprowadziło wiele 
działań skierowanych do rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Na terenie powiatu 
olkuskiego wzrasta liczba dzieci wymagających wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy 
ze względu na różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe. Aby przeciwdziałać wykluczeniu i 
marginalizacji rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym nasze stowarzyszenie utworzyło 
grupę wsparcia dla osób i rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. W 2008 roku 
zrealizowano dwa programy tj. program częściowo odpłatny „Pokonując bariery” 
współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach priorytetu  – Wyrównywanie 
szans osób niepełnosprawnych – rozwój oferty wsparcia środowiskowego dla osób i rodzin z 
osobą niepełnosprawną, i drugi program nieodpłatny „Tęczowy most – kontynuacja grupy 
wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym” współfinansowany przez Powiat 
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Olkuski. Programy te były kontynuacją projektów „Żółty parasol pod nim nie ma brzydkiej 
pogody” oraz „A po burzy tęcza”. 

Różnorodne zadania skierowane do rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym w 
ramach projektu „Pokonując bariery” miały na celu zmniejszenie stopnia ich marginalizacji i 
wzmocnienie poczucia przynależności do rodziny i wzmocnienia więzi ze społecznością 
lokalną. Działania realizowane w tym projekcie były podzielone na trzy kategorie: 
Cykl spotkań edukacyjno- informacyjnych obejmujący „Akademię rodziców” tj. 
comiesięczne spotkania integracyjno informacyjne dla rodziców oraz warsztaty szkoleniowe 
dla osób podejmujących wolontariat „Jak skutecznie pomagać”.  
Drugą kategorią działań był cykl spotkań terapeutycznych. Były to warsztaty psychologiczno-
pedagogiczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców oraz spotkania terapeutyczne dla 
dzieci w Sali Doświadczania Świata oraz zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi problemy 
z komunikacja werbalną nie poddające się terapii grupowej. W ramach działań 
terapeutycznych była też możliwość skorzystania przez dzieci z różnorodnych form 
terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”, którą dysponuje nasze 
stowarzyszenie. Tutaj dzieci z różnymi dysfunkcjami w rozwoju aktywizowały swoje zmysły 
wykorzystując specjalistyczny sprzęt m.in. emiter zapachu, prysznic świetlny, łóżko wodne, 
tablice świetlno dźwiękową, instrumenty muzyczne oraz pomoce usprawniające motorykę 
małą i dużą. Kolejną kategorią działań była rodzinna wycieczka integracyjno - edukacyjna do 
skansenu w Wygiełzowie. Podczas plenerowego spotkania rodzin wzmocniono poczucie 
przynależności do rodziny i tradycji oraz zacieśniono kontakty interpersonalne między sobą. 

Zadanie „Tęczowy most – kontynuacja grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem 
niepełnosprawnym” zrealizowane przez stowarzyszenie miało na celu przedłużenie działania 
grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Podczas spotkań 
integracyjno- informacyjnych rodzice mieli okazję zdobyć dodatkowe informacje na temat 
istoty wczesnego wspomagania dzieci, omówić bieżące problemy, z jakimi się spotykają przy 
wychowaniu swoich dzieci. Nawiązali też kontakty z innymi rodzinami, oraz poszerzyli 
informacje z zakresu pomocy socjalnej. Kolejną formą spotkań były podobnie jak w 
programie „Pokonując bariery” cykliczne warsztaty terapeutyczne w Sali Doświadczania 
Świata. Obok spotkań grupowych dzieci z dysfunkcjami ruchowymi mogły skorzystać z 
indywidualnej rehabilitacji usprawniając motorykę dużą i małą. Dzieci z problemami w 
komunikowaniu się z otoczeniem miały możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 
psychoedukacyjnych. Rodziny miały też okazję uczestniczyć w wyjazdach do stadniny koni 
w Małobądzu, gdzie dzieci skorzystały z hipoterapii, a rodzice mieli okazję zapoznać się z 
reakcją ich pociechy w spotkaniu z terapeutą, jakim jest koń. W ramach projektu odbyła się 
otwarta impreza sportowo-integracyjna. Podczas festynu przeprowadzony został turniej 
rodzinny i konkurs plastyczny dla dzieci, odbył się również spektakl słowno –muzyczny, 
który poprowadził zespół ”Baśniowa kapela”. Spotkanie rodzinne odbywało się wokół zabaw 
integrujących poprawiających kontakty interpersonalne.  

Przed rozpoczęciem realizacji w/w programów prowadzono w ramach działalności 
odpłatnej terapię dzieci w Sali Doświadczenia Świata „Snoezelen”, która jest elementem 
wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. Rodzice wpłacali 
5,00 zł za godzinę terapii. 

Ze względu na pogłębiające się problemy wśród dzieci i młodzieży związane z 
uzależnieniami i przejawami agresji i przemocy mając na uwadze cel stowarzyszenia jakim 
jest organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności na rzecz osób chorych, ubogich, 
zdesperowanych i uzależnionych stowarzyszenie zrealizowało program „Ahoj morska 
przygodo” współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu w 
dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Celem programu było 
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wypromowanie właściwych postaw społecznych wobec uzależnień, kształtowanie 
wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dobrej komunikacji i nawiązywania 
prawidłowych relacji i współpracy z otoczeniem, propagowanie spędzania wolnego czasu bez 
używek. Wychowankowie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych „Z wiatrem za „Pan Brat” i warsztatach pedagogicznych „Z gitarą i szantą 
witamy każdy nowy dzień”. Zajęcia pomogły dzieciom i młodzieży wzmocnić poczucie 
własnej wartości i uwierzyć we własne możliwości. 
Do promowania zdrowego stylu życia  wolnego od uzależnień miał służyć rajd pieszy pt. 
„Wyprawa w głąb lądu”, na który zostały zaproszone dzieci z placówek opiekuńczo - 
wychowawczych z terenu powiatu olkuskiego. W imprezie plenerowej wzięło udział 100 
osób. Rajd był alternatywą aktywnego spędzania czasu wolnego. Kolejnym etapem 
promowania zdrowego stylu życia  były wyjścia na basen pt. „Zdobywamy sprawności 
żeglarza”, w trakcie których dzieci miały możliwość skorzystania z nauki pływania i innych 
rozrywek wodnych. W ramach programu również zorganizowano 3- dniową wycieczkę 
krajoznawczo-integracyjną pt. „Wyprawa po skarb piratów” dla 30 dzieci do Kotliny 
Kłodzkiej. Uczestnicy spędzali czas wolny w grupie rówieśników a poprzez piesze wędrówki 
i podziwianie pięknej przyrody promowany był zdrowy i aktywny styl życia. Zdobyte 
umiejętności przyczynią się do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym 
najbliższego środowiska i zmniejszą stopień marginalizacji dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

Promocja zdrowego stylu życia, nawiązywanie prawidłowych relacji z otoczeniem z 
wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy oraz kształtowanie zdolności 
samodzielnego dokonywania wyborów korzystnych dla zdrowia własnego i innych ludzi to 
cele programu „Recepta na zdrowie” będącego kontynuacją projektu „Kiedy jestem zdrowy 
świat wokół mnie kolorowy”. Dzieci biorące udział w programie są mieszkańcami 2 dużych 
olkuskich osiedli, w większości pochodzą z rodzin niezamożnych często zagrożonych 
patologią. Aby zrealizować założone cele projektu zorganizowano wiele różnorodnych zajęć 
profilaktyczno- edukacyjno- informacyjnych dla podopiecznych. W ramach warsztatów 
pedagogicznych pt. „Żyję zdrowo” podjęto działania profilaktyczne mające na celu ukazanie 
sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych. W ramach cyklu zajęć edukacyjnych pt. „Jestem 
sobą” podopiecznym przedstawiono przyczyny i objawy agresji w otaczającym środowisku 
lokalnym. Podjęto działania, które zmobilizowały dzieci do rozwijania empatii, 
rozwiązywania problemów wieku dorastania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Do 
promowania zdrowego stylu życia wolnego od agresji i przemocy zorganizowano 2- dniową 
wycieczkę krajoznawczo-integracyjną pt. „Korzystamy z darów natury” dla 20 dzieci w 
Beskidy. Uczestnicy spędzali czas wolny w grupie rówieśników a poprzez piesze wędrówki i 
podziwianie pięknej przyrody promowany był zdrowy i aktywny styl życia. Zdobyte 
umiejętności przyczynią się do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym 
najbliższego środowiska i zmniejszą stopień marginalizacji dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych. Kolejnym etapem do promowania zdrowego stylu życia był festyn sportowo 
- integracyjny pt. „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”, na który zostały zaproszone dzieci 
z placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu olkuskiego. W imprezie wzięło 
udział 100 osób. Festyn był alternatywą aktywnego spędzania czasu wolnego.  

 W ramach organizowania różnych form imprez kulturalnych z możliwością uzyskania 
środków finansowych na cele charytatywne, 11 kwietnia 2008 r. w olkuskiej Hali Sportowo-
Widowiskowej MOSiR odbył się charytatywny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny. Zespół zaprezentował program galowy „A to Polska właśnie”. Dochód z 
koncertu, zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie przeznaczony został na doposażenie 
otwartej w 2007 r. Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”. Sala jest elementem 
wieloprofilowej, kompleksowej metody wspomagającej rehabilitację dzieci 
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niepełnosprawnych. Koncert był również okazją do wyjątkowej uroczystości jubileuszu 
pięciolecia Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”. Uroczystość pięciolecia 
Stowarzyszenia była okazją do nagrodzenia najwytrwalszych darczyńców, którym Zarząd 
przyznał w 2008 roku tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia”. 

Realizując jeden z celów stowarzyszenia, jakim jest zachęcanie różnych osób do 
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich 
działalności, 14 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyły się Targi Wolontariatu 
zorganizowane przez  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu oraz 
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, przy wsparciu finansowym województwa 
małopolskiego. Na targi  zaproszono uczniów wszystkich szkół średnich powiatu olkuskiego 
oraz organizacje pozarządowe. Miały one możliwość zaprezentowania  swojej działalności  i 
 zachęcenia młodzieży do podejmowania działań pożytecznych na rzecz innych. Imprezie 
propagującej idee wolontariatu towarzyszyły koncerty: Joasi Skręt, zespołów „Bramy 
Percepcji” i „Route94”. Gościem targów była Anna Dziura ze Stowarzyszenia „U Siemachy”, 
która przybliżała zasady i cele wolontariatu oraz nakłaniała młodych do uczestnictwa w 
projektach, w których można bezinteresownie pomagać potrzebującym. Wolontariat  rozwija 
wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza 
okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu 
zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Efektem targów jest 
stworzenie bazy organizacji potrzebujących wolontariuszy oraz osób, które chcą 
bezinteresownie pomóc innym. W tym celu uruchomiono pod adresem www.rsm.olkusz.pl 
specjalne formularze, za pośrednictwem których zainteresowani mogą rejestrować się do 
odpowiedniej bazy. Osoby, które znajdą się w bazie będą kierowane do wskazanej organizacji 
poszukującej wolontariuszy.  

Stowarzyszenie współpracuje nie tylko z organami władzy rządowej i samorządowej ale 
również z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu wraz z partnerami: Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Związkiem Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Olkusz rozpoczął realizację projektu „Tworzenie i wspieranie porozumień 
(sieci) organizacji pozarządowych  o charakterze terytorialnym i branżowym” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu 
obywatelskiego. Honorowy patronat nad projektem objął Dariusz Rzepka – Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz. Celem projektu jest zintegrowanie działalności organizacji pozarządowych 
oraz samorządu lokalnego na rzecz budowy i rozwoju aktywnej, nowoczesnej, samodzielnej i 
otwartej na współpracę społeczności miejsko-wiejskiej gminy Olkusz. Stowarzyszenie – jako 
lider projektu – otrzymało kwotę 257.645,04 zł na realizację zadania. Środki pochodzą z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu otwarty 
został punkt konsultacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych. W punkcie udzielane są 
bezpłatne porady z zakresu: zarządzania organizacją pozarządową, rozliczania finansowego, 
poradnictwa prawnego związanego z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz sposobów i 
mechanizmów pozyskiwania środków z różnych funduszy. Nadto, organizacje mogą 
skorzystać z komputera z dostępem do Internetu czy innych urządzeń niezbędnych w 
codziennej pracy. Projekt przewiduje zorganizowanie szeregu szkoleń, forów i warsztatów z 
różnej tematyki.  

 

 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

Uchwała nr 1 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 stycznia 2008r. 

w sprawie: ubezpieczenie majątku stowarzyszenia i ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej pracowników i wolontariuszy. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Wyrazić zgodę na ubezpieczenie majątku stowarzyszenia i ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 2 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 stycznia 2008r. 

w sprawie: określenia stawki za użytkowanie prywatnego samochodu do celów podróży 
służbowych. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Wyrazić zgodę na użytkowanie prywatnego samochodu do celów podróży służbowych. 

§ 2 
Przyjąć stawki za użytkowanie prywatnego samochodu do celów podróży służbowej w wysokości:  
samochód o poj. do 900 cm³ - 0,40 zł/km 
samochód o poj. powyżej 900 cm³ - 0,50 zł/km 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 3 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 12 luty 2008r. 

 
w sprawie: przyj ęcia regulaminu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”  
w Olkuszu dotyczącego przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.  

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

Przyjąć regulamin Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu dotyczący 
przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
na 2008 rok, którego treść stanowi załącznik do uchwały. 
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 § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4 / 2008 
Zarządu  Stowarzyszenia  

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 12 luty 2008r. 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu za 2007 rok. 
 
 Działając na podstawie art. 7 § 3 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu – Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser  
w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Przyjąć sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu za 2007r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 5/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 11 marca 2008r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”  
w Olkuszu w otwartych konkursach ofert w 2008 roku. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Wyrazić zgodę na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  
w otwartych konkursach ofert. 

§ 2 
Wartość środków własnych w ofertach  konkursowych  nie może przekroczyć kwoty  
10.000 PLN (słownie: dziesięć  tysięcy złotych). 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 6/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 11 marca 2008r. 

w sprawie: nadania  honorowego członkostwa Stowarzyszenia Dobroczynnego  
                  „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Nadać honorowe członkostwo Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
następującym darczyńcom: 

1) Ksiądz Kanonik Stanisław Gajewski 
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          Proboszcz Parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 
2)  Jerzy Czekaj  

           Prezes „Bolesław – Recykling” Sp. z o.o. 
3) Ewa i Marek Kiełtyka 

Właściciele Piekarni w Olkuszu 
4)  Artur Kotulski i Wojciech Kotulski 

Właściciele Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Ingremio – Peszel”     
5)  Dominik Kopera 

            Prezes „Emalia” Sp. z o.o. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 7/2008 
Zarządu Stowarzyszenia 

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 7 maja 2008 r. 

w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

         Działając na podstawie art.7 § 4 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu – Zarząd Stowarzyszenia 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu ukonstytuował się: 
Mateusz Wysocki - wiceprezes 
Anna Kwaśniewska – sekretarz 
Dorota Mosurek - skarbnik 
Zdzisława Barczyk – członek zarządu 
Alicja Wiekiera - członek zarządu 
Marcin Wójcik - członek zarządu 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 8 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 20 maja 2008r. 

w sprawie:  w sprawie doposażenia Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”.  
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Przeznaczyć kwotę w wysokości 9.000 PLN na doposażenie Sali Doświadczania Świata „Snoezelen.  
 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi stowarzyszenia. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 9/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 20 maja 2008r. 



 10

w sprawie: przyjęcia aneksu nr 1 do Regulaminu z dnia 12.02.2008 r. - przyznawania pomocy 
stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych szkół powiatu 
olkuskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Przyjąć aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 12.02.2008 r. - przyznawania pomocy stypendialnej dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych szkół powiatu olkuskiego na 2008 rok, którego 
treść stanowi załącznik do uchwały. 

 § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr  10 / 2008 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 3 czerwca 2008r. 
w sprawie: zwiększenia o kwotę 2.000 PLN udziału własnego Stowarzyszenia Dobroczynnego 
„Res Sacra Miser” w Olkuszu w otwartych konkursach ofert w 2008 roku. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Zwiększyć o kwotę 2.000 PLN udział własny Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu w otwartych konkursach ofert. 

§ 2 
Wartość środków własnych w ofertach  konkursowych  nie może przekroczyć kwoty  
12.000 PLN (słownie: dwanaście  tysięcy złotych). 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 4 
Traci moc uchwała nr 5/2008 Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 11 marca 2008r. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr11/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 17 czerwca 2008r. 

w sprawie: powołania komisji stypendialnej ds. rozstrzygnięcia konkursu - przyznania pomocy 
stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Powołać  komisję stypendialną ds. rozstrzygnięcia konkursu -  przyznania pomocy stypendialnej dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w składzie: 

1) Waldemar Mendak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu  

2) Zdzisława Sztafińska – Pedagog  
3) Dorota Mosurek – Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu 
4) Zdzisława Barczyk - Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu 
5) Mateusz Wysocki - Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu 



 11

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Pani Alicji Wiekiera Członkowi Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr 12/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
 z dnia 24 czerwca 2008r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia I etapu konkursu – przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Rozstrzygnąć I etap konkursu „Dla Najlepszych” na  przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 2 
Do II etapu konkursu „ Dla Najlepszych” -  przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych  zakwalifikowano następujące osoby: 
1)      Patrycja Cieślik  
2)      Ewa Charatańska  
3)      Dominik Filipek  
4)      Aleksandra Gorzkowska  
5)      Sylwester Kocjan  
6)      Wojciech Ozdoba  
7)      Karol Piłka  
8)      Ewa Starowicz  

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Alicji Wiekiera Członkowi Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr 13/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 19 sierpnia 2008r. 

w sprawie: przyj ęcia Instrukcji Kancelaryjnej dla Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra 
Miser w Olkuszu. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Wprowadzić Instrukcję Kancelaryjną, określającą zasady i tryb wykonywania czynności 
kancelaryjnych dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu, w celu 
zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz 
ochronę przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uchwała nr 14/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 29 sierpnia 2008r. 

w sprawie: dodatkowych środków na przyznanie pomocy stypendialnej dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Na podstawie pkt.12 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego, Zarząd przyznaje  kwotę 2.280,00 zł ze 
środków własnych, na dodatkowe stypendia dla trzech stypendystów po 760,00 zł dla każdego, płatne 
w ratach. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr 15/2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 29 sierpnia 2008. 

w sprawie: przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.  

§ 1 
1.Na podstawie pkt. 10 Zarząd Stowarzyszenia rozstrzygnął program stypendialny „Dla najlepszych”  
i postanowił przyznać stypendia  następującym osobom: 
1) Dominikowi Filipkowi  
2) Aleksandrze Gorzkowskiej 
3) Wojciechowi Ozdobie  
w łącznej kwocie po 2.520,00 zł dla każdej z wymienionych osób . 
2. Wypłata stypendiów nastąpi po podpisaniu umowy w dwóch transzach: 
I  - do 30 .09.2008 w kwocie 840 zł za IV kwartał 2008, 
II- do 15.12.2008 w kwocie 1680 zł za I półrocze 2009. 

§2 
1.Zarząd Stowarzyszenia postanowił przyznać na podstawie pkt.10 i 12 Regulaminu przyznawania 
pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych szkół powiatu 
olkuskiego z dnia 12.02.2008r. z poźn. zm., dodatkowo stypendia następującym osobom: 
 1) Patrycji Cieślik  
2) Sylwestrowi Kocjanowi 
3) Karolowi Piłce 
w kwocie ogólnej po 760,00 zł dla każdego stypendysty. 
2.  Wypłata stypendiów nastąpi po podpisaniu umowy w dwóch ratach po 380,00 zł. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Uchwała nr   16 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 9 wrzesień 2008r. 

w sprawie: wystąpienia o wyrażenie zgody na odbywanie zastępczej służby wojskowej przez 
poborowych w Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
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zarządza co następuje: 
§ 1 

Wystąpić o wyrażenie zgody na odbywanie zastępczej służby wojskowej przez poborowych w 
Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr   17 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 9 wrzesień 2008r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Cezarego Surma.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 500 zł dla chorego dziecka Cezarego Surma. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr  18 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 7 października 2008r. 

w sprawie: zwiększenia o kwotę 7.000 zł udziału własnego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu w otwartych konkursach ofert w 2008 roku. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Zwiększyć o kwotę 7.000 zł udział własny Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu w otwartych konkursach ofert. 

§ 2 
Wartość środków własnych w ofertach konkursowych nie może przekroczyć kwoty  
19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 4 
Traci moc uchwała nr 10/2008 Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”  
w Olkuszu z dnia 3 czerwca 2008r. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr  19 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 21 października 2008r. 

w sprawie: zmiany Instrukcji Kancelaryjnej dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
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zarządza co następuje: 
§ 1 

Wprowadzić zmiany do Instrukcji Kancelaryjnej wynikające z ustaleń zawartych w piśmie Archiwum 
Państwowego w Katowicach.  

§ 2 
Zatwierdzić tekst jednolity Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Traci moc uchwała nr 13/ 2008 Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Kancelaryjnej dla Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr 20 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 20 listopada 2008r 

w sprawie: zmiany planu finansowego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu. 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Dokonać zmiany planu finansowego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu                                                                                                 
w następujący sposób: 
Zmniejszenia o kwotę 940,00 zł w tym:            

1. Badania lekarskie         - 140,00 zł              
2. Opłaty pocztowe          -  200,00 zł               
3. Materiały biurowe        -  250,00 zł 
4. Materiały dydaktyczne - 150,00 zł   
5. Organizacja imprez       - 200,00 zł 
 

Zwiększenia o kwotę 13710,00 zł w tym:                                                   
1. Ubezpieczenia              - 120,00 zł 
2. Opłaty bankowe           -   40,00 zł 
3. Środki czystości           -  450,00 zł   
4. Wypasażenie             - 13000,00 zł 
5. Opłaty eksploatacyjne -   100,00 zł 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr  21 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 20 listopada 2008r. 

w sprawie: zmiany zasad rachunkowości dla Stowarzyszeniu Dobroczynnego        
                   Res Sacra Miser w Olkuszu 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Wprowadzić zmiany do zasad rachunkowości dla Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w 
Olkuszu. 
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§ 2 
Zatwierdzić tekst jednolity zasad rachunkowości obejmujących nw. dokumenty stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały: 

1. Polityka rachunkowości ( Załącznik nr 1 do Uchwały).  
2. Zakładowy plan kont – wykaz kont księgi głównej (Załącznik nr 2 do Uchwały). 
3. Instrukcję w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-

księgowych (Załącznik nr 3 do Uchwały). 
§ 3 

Traci moc uchwała nr 1.1/ 2007 Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Stowarzyszenia 
Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się głównej księgowej Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr  22 / 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 20 listopada 2008r. 

w sprawie: zatwierdzenia instrukcji do stosowania w punkcie wydawania żywności 
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

§ 1 
Zatwierdzić do stosowania w punkcie wydawania żywności Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu nw. instrukcje, których treść stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
1. I N S T R U K C J A  Nr 1/11/2008 
higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w obrocie żywnością trwale pakowaną w 
punkcie wydawania żywności Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 
2. I N S T R U K C J A  Nr 2/11/2008 
procesów mycia i dezynfekcji oraz konserwacji urządzeń w punkcie wydawania żywności 
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.  
3. I N S T R U K C J A  Nr 3/11/2008 
Zaopatrzenia w wodę w punkcie wydawania żywności Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 
4. I N S T R U K C J A  Nr 4/11/2008 
Usuwania odpadów i ścieków w punkcie wydawania żywności Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu.  
5. I N S T R U K C J A  Nr 5/11/2008 
kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami w punkcie wydawania żywności Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.  
6. I N S T R U K C J A  Nr 6/11/2008 
Stosowania i wdrażania procedur zabezpieczenia i wycofywania z obrotu partii żywności 
nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej w punkcie wydawania żywności 
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.  
7. I N S T R U K C J A  Nr 7/11/2008 
Dotycząca prowadzenia i przechowywania dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy 
żywności w punkcie wydawania żywności Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr 23/2008 
Zarządu Stowarzyszenia 

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie: zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

         Działając na podstawie art.7 § 8 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu – Zarząd Stowarzyszenia 

zarządza co następuje: 
§ 1 

1. Odwołać ze składu Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
sekretarza zarządu Panią Annę Kwaśniewską. 

2. Powołać Panią Zdzisławę Sztafińską w skład Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu i powierzyć jej funkcję sekretarza. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 24/2008 
Zarządu Stowarzyszenia 

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 
poz.694 z późn, zm.) - Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie: 
Przewodnicząca              - Marta Białowąs 
Z-ca przewodniczącego  - Paweł Stanek 
Sekretarz                         - Irmina Wilk 

§ 2 
Zadaniem komisji jest: 

Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych i papierów wartościowych, 
Ustalenie drogą spisu z natury ilości przedmiotów darowizny otrzymanych przez stowarzyszenie 

w roku 2008 w ramach pomocy potrzebującym, które nie zostały wydane do końca roku, 
Ustalenie drogą spisu z natury ilości przedmiotów darowizny otrzymanych przez stowarzyszenie 

w roku 2008, które nie zostały sprzedane w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia. 
§ 3 

Termin przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych ustala się na dzień 31-12-2008 roku. 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 25/2008 
Zarządu Stowarzyszenia 

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie: odwołania upoważnienia pracownika Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra 
Miser w Olkuszu do wykonywania czynności egzekucyjnych z tytułu zasądzonych świadczeń 
pieniężnych oraz przyjęcia zmiany Regulaminu ewidencji nawiązek sądowych. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
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zarządza co następuje: 
§ 1 

Odwołać upoważnienie Pani Grażyny Wardęgi do wykonywania czynności egzekucyjnych z tytułu 
zasądzonych świadczeń pieniężnych powierzone uchwałą nr 13/2007 Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia 
regulaminu ewidencji nawiązek sądowych obowiązujących w Stowarzyszeniu Dobroczynnym  Res 
Sacra Miser w Olkuszu . 

§ 2 
Zmienić Regulamin ewidencji nawiązek sądowych obowiązujący w Stowarzyszeniu Dobroczynnym 
„Res Sacra Miser” w Olkuszu przyjęty uchwałą nr 13/2007 w następujący sposób: 

1. W §4 ust. 1 Regulaminu, wykreśleniu ulega wyraz pierwszy „Zarząd”, w miejsce którego 
wprowadza się słowa „Określony w §3 ust. 1 Regulaminu Członek Zarządu”. 

2. W §4 ust. 2 Regulaminu z treści wzoru pieczęci wykreśla się słowa „Z upoważnienia 
Zarządu”. 

3. W §4 ust. 3 Regulaminu wykreśla się słowa „przez Zarząd”. 
§ 3 

Wprowadza się jednolity tekst regulaminu, zawierający zmiany określone w §2, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

5. Przychody stowarzyszenia:                  428298,00 zł 

- składki członkowskie 1836,00 

- darowizny pieniężne 21320,59 

- darowizny rzeczowe 96196,28 

- 1% podatku 76495,70 

- dotacje celowe 169201,25 

- nawiązki 5 600,00 

- działalność odpłatna 23822,40 

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2007 33825,78 

 

 

6. Poniesione koszty:                            357878,13 zł 

- realizacja celów statutowych 350748,14 

- wydatki administracyjne 7129,99 

- działalność gospodarcza nie dotyczy 

- pozostałe koszty  0,00 

 

7.  
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a. Wg stanu na dzień 31-12-2008 stowarzyszenie zatrudniało 9 osób  tj.  4 i ¼ etatu; 

- kierownik Świetlicy, ¾ etatu 

- główna księgowa, ¼ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ¼ etatu 

- pracownik administracyjny, ¼ etatu 

- koordynator projektu – ¾ etatu 

- księgowa projektu – ¾ etatu 

- sprzątaczka – ¼ etatu 

b. łączna kwota wynagrodzeń w roku 2008.  

- płace zasadnicze:           51749,08 

- nagrody:                          5250,00 

- pochodne płacowe:         10280,59 

razem:                              67279,67 

 

c. członkowie zarządu i innych organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzeń. 

 

d. poniesione wydatki na umowy zlecenia   -  33615,00 

 

e. pożyczek pieniężnych nie udzielono. 

 

f. stan środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu ul 
Krakowska 26, Filia w Olkuszu - na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił : 

- na rachunkach bieżących – 19063,79 zł 

- na lokatach terminowych –  30540,74 zł 

 

g. Stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów. 

 

h. nabyte nieruchomości – nie ma. 

 

i. nabyte w 2008 roku pozostałe środki trwałe – 20767,02 zł w tym: 

- urządzenia do salki gimnastycznej w Świetlicy – 4166,60 zł 

- zestaw mebli i chłodziarka – 16600,42 zł 
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j. wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 

- wartości aktywów wg bilansu – 299729,50 zł 

      - wartość zobowiązań –  43,80 zł 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności. 
 

Tytuł projektu Całkowity koszt 
projektu w 2008 
roku 

Wielkość dotacji Podmiot zlecający 

Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego 

92509,75 60000,00 Gmina Olkusz 

„Ahoj morska przygodo” – 
projekt z dziedziny profilaktyki 
i przeciwdziałania 
uzależnieniom 

13403,66 10000,00 Województwo 
Małopolskie 

Tęczowy most– projekt z 
dziedziny aktywizacji i 
rehabilitacji 

17571,79 15000,00 Powiat Olkuski 

„Pokonując bariery” – zadanie 
„Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych – rozwój 
oferty wsparcia 
środowiskowego dla osób i 
rodzin z osobą 
niepełnosprawną” 

12143,14 10649,00 Województwo 
Małopolskie 

„Potrzebujesz mnie więc 
jestem” – projekt z dziedziny 
promocji i organizacji 
wolontariatu w 2008 roku 
 

8128,56 7000,00 Województwo 
Małopolskie 

„Przepis na udane lato” – 
projekt w ramach konkursu 
„Wypoczynek z Fundacją” 

28344,17 22052,25 Fundacja PZU 

„Dla najlepszych” – projekt w 
ramach konkursu „Regionalny 
Program Stypendialny” 

10784,10 8000,00 Województwo 
Małopolskie 

„Recepta na zdrowie” – projekt 
w ramach konkursu 
„Przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy w rodzinie oraz 
wspieranie osób i rodzin 
dysfunkcyjnych celem 

5494,78 4500,00 Wojewoda 
Małopolski 



 20

usprawnienia ich 
funkcjonowania w społeczności 
a także działania na rzecz dzieci 
i młodzieży mające na celu 
zapobieganie ich 
marginalizacji” 

„Tworzenie i wspieranie 
porozumień (sieci) organizacji 
pozarządowych  o charakterze 
terytorialnym i branżowym” - w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
Priorytet V – Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 – Rozwój 
potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój 
dialogu obywatelskiego 

39077,57 32000,00 Ministerstwo Pracy 
i Polityki 
Społecznej 

 

9. Stowarzyszenie składa CIT – 8, PIT-4, PIT-8S, zobowiązań podatkowych nie posiada. 

 

10. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie objęte było kompleksową kontrolą sanitarną 
przeprowadzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu w zakresie 
wydawania żywności. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag. 

 

Olkusz, dnia   06.03.2009 r.            

 

Jędrysik Maria      Barczyk Zdzisława 

 

Wysocki Mateusz                            Wiekiera Alicja      

                                                                                                 

Sztafińska Zdzisława     Wójcik Marcin 

 

Mosurek Dorota                             
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