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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina OLKUSZ

Powiat OLKUSKI

Ulica KRÓLA KAZIMIERZA 
WIELKIEGO

Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość OLKUSZ Kod pocztowy 32-300 Poczta OLKUSZ Nr telefonu 32 646 55 53

Nr faksu 32 645 18 40 E-mail 
stowarzyszenie@rsm.olkusz.
pl

Strona www www.rsm.olkusz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35675839100000 6. Numer KRS 0000171499

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

Maria Jędrysik Prezes Zarządu TAK

Mateusz Wysocki Wiceprezes Zarządu TAK

Marta Białowąs Sekretarz TAK

Dorota Mosurek Skarbnik TAK

Alicja Wiekiera Członek Zarządu TAK

Zdzisława Barczyk Członek Zarządu TAK

Anna Karolczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jadwiga Bargieł Przewodnicząca TAK

Bogusława Lasota Zastępca 
Przewodniczącej

TAK

Sylwia Żydzik Sekretarz TAK

Maria Knap Członek TAK

Józef Stach Członek TAK
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Cele stowarzyszenia realizuje się przez:
1. Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej
2. Opieka dzienna nad dziećmi, organizowanie wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży
3. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej
4. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz organizowanie 
różnych form imprez kulturalnych
5. Organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności 
Stowarzyszenia na rzecz osób chorych, ubogich, zdesperowanych i 
uzależnionych.
6. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług 
m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. będących realizacją obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki
7. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do 
rodziców i profesjonalistów.
9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom.
10. Organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych.
11. Organizowanie hosteli - schronisk dla bezdomnych.
12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
14. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi do realizacji 
celów statutowych.
15. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią 
Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i 
instytucjami w różnych krajach.
16. Gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia.
17. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
stowarzyszenia.
18. Wydawanie wydawnictw książkowych i biuletynów informacyjnych.
19. Stowarzyszenie może wspierać technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie, doradczo lub prawnie, a w szczególności organizacje 
pozarządowe.
20. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
21. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
22) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
23) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
24) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej świadczona jest przez 
Stowarzyszenie poprzez przekazywanie żywności, darów rzeczowych i wsparcie finansowe. 
Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Krakowie polegającą na 
przekazywaniu żywności najuboższym mieszkańcom gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). Ponadto Stowarzyszenie wraz z wolontariuszami-uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych zorganizowało świąteczne zbiórki żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Banków 
Żywności. Celem zbiórek, organizowanych przez 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. Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego na 
rehabilitację i leczenie osób chorych i niepełnosprawnych. Pieniądze na ten cel uzyskano ze świadczeń 
pieniężnych, zbiórek publicznych oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych ze 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

wskazaniem na daną osobę.    Największa akcja w 2016 r. to zbiórka na leczenie w USA chorego na 
siatkówczaka oczu Michałka Kalisia -mieszkańca Olkusza. Zaangażowanie członków Stowarzyszenia, 
wielu wolontariuszy i darczyńców pozwoliło  na zebranie na leczenie Michałka ok. 150 tys. zł. Wraz ze 
Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej i MOSiR Olkusz zorganizowano „Gwiazdkowy Turniej Piłki 
Charytatywny”, z którego dochód przeznaczony został na zakup sprzętu do terapii i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie, jako partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w zakresie 
wyrównywania szans edukacyjnych, współfinansowało stypendia pomostowe trzem studentom 
pochodzącym z małych miejscowości powiatu olkuskiego. 
 Stowarzyszenie kontynuowało działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych w formie cyklicznych zajęć wyrównujących skutki niepełnosprawności (m.in. 
zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia psychostymulacyjne w Sali Doświadczania Świata, terapię logopedyczną, 
terapię w Sali Integracji Sensorycznej i in.). W Centrum prowadzone są również odpłatne zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne. W 2016 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekty mające na celu 
wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych: „Sieć wsparcia dla dziecka 
niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez  utworzenie punktu terapeutyczno–edukacyjnego w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz cykl spotkań integracyjno-terapeutycznych  w przestrzeni 
publicznej”, „Dostrzec-zrozumieć-działać - nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu”, „Kierunek-
samodzielność - tworzenie kompleksowych warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum 
autyzmu szansą na integracje społeczną”, „Bliżej siebie - rodzinne inicjatywy sposobem na integrację 
społeczną”, „Dać szansę” terapia i rehabilitacja małego dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego 
rodziny  wzmocnieniem i sposobem  na wyrównywanie szans i integrację  z otoczeniem”. 30.04.2016 r. 
zakończono realizację projektu „Sami osobie w przyjaznej przestrzeni”, którego efektem jest powołana 
grupa inicjatywna rodzin, skupionych wokół stowarzyszenia tworząca kawiarenkę „Pod Parasolem”.  
W 2016 roku Stowarzyszenie pozyskało od Powiatu Olkuskiego budynek byłej szkoły przy ul. Kolejowej 
w Bukownie na podstawie umowy użyczenia na 15 lat. Zarząd planuje przeznaczyć budynek głównie na 
prowadzenie działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 W ramach promocji i organizacji wolontariatu Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wolontariatu. Celem 
tej działalności jest zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz 
tworzenie warunków dla ich działalności.  W 2016 roku  realizowano dwa projekty z dziedziny 
wolontariatu. Pierwszy z nich to projekt „Potrzebujesz mnie więc jestem”, w ramach którego 
przeprowadzony został konkurs „Wolontariusz roku” i zorganizowano  IX Targi Wolontariatu dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  Drugi dwuletni projekt „Młodzież w działaniu. Olkuska szkoła 
liderów” zakończono 30.04.2016r. Jego celem było przygotowanie 30 młodych osób do pełnienia roli 
lidera w lokalnym środowisku. W 2016 r. uruchomiono oficjalny Fanpage Centrum Wolontariatu.
Realizując zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Stowarzyszenie prowadzi  Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost”, w którym 
udziela wsparcia szkoleniowo – doradczego dla lokalnych NGOs. Celem głównym projektu było 
wzmocnienie, profesjonalizowanie, ukierunkowanie na wysoką skuteczność organizacji  pozarządowych 
i przygotowanie ich do realizacji zadań publicznych. 
W ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym stowarzyszenie z partnerem Miejskim 
Ośrodkiem Kultury realizowało projekt „Edukacja i aktywność olkuskich seniorów” finansowany ze 
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
(ASOS). Celem projektu był dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla seniorów-
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olkuszu oraz podniesienie wiedzy i nabycie praktycznych 
umiejętności w dziedzinie prowadzenia działań społecznych dla seniorów-liderów. 
W celu zapewnienia dostępu do poradnictwa prawnego osobom fizycznym, których niski status 
materialny lub sytuacja życiowa uniemożliwia skorzystanie z odpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej, 
Stowarzyszenie realizowało projekt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie 
Klucze”.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3353

33

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu 
zajmowało się 
udzielaniem pomocy 
rzeczowej głównie 
żywnościowej i 
środków higienicznych 
rodzinom będącym w 
trudnej sytuacji 
życiowej. 
Organizowano z 
wolontariuszami ze 
szkolnych klubów 
wolontariusza 
świąteczne zbiórki 
żywności. Ponadto 
podjęto decyzję o 
materialnym 
wspieraniu 
potrzebujących, 
szczególnie poprzez 
udzielanie wsparcia 
finansowego na 
rehabilitację i leczenie 
chorych. Są to 
działania, które przede 
wszystkim skupiają się 
na celach wsparcia 
osób, a także realizacji 
zadań związanych z 
pomocą społeczną.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie 
kontynuowało 
działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych w 
Centrum Rehabilitacji 
Dzieci 
Niepełnosprawnych w 
formie cyklicznych zajęć 
wyrównujących skutki 
niepełnosprawności 

88.99.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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(m.in. zajęcia 
rehabilitacyjne, zajęcia 
psychostymulacyjne w 
Sali Doświadczania 
Świata, terapię 
logopedyczną, terapię 
w Sali Integracji 
Sensorycznej i in.). W 
Centrum prowadzone 
są również odpłatne 
zajęcia terapeutyczne i 
rehabilitacyjne. W 2016 
roku stowarzyszenie 
zrealizowało projekty 
„Sieć wsparcia dla 
dziecka 
niepełnosprawnego i 
jego rodziny poprzez  
utworzenie punktu 
terapeutyczno–
edukacyjnego w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz cykl 
spotkań integracyjno-
terapeutycznych  w 
przestrzeni publicznej”, 
„Dostrzec-zrozumieć-
działać”- nabywanie, 
rozwijanie i 
podtrzymywanie 
umiejętności 
niezbędnych do 
samodzielnego 
funkcjonowania dziecka 
ze spektrum autyzmu”, 
„Kierunek-
samodzielność - 
tworzenie 
kompleksowych 
warunków 
optymalnego rozwoju 
dziecka ze spektrum 
autyzmu szansą na 
integracje społeczną”, 
„Bliżej siebie - rodzinne 
inicjatywy sposobem na 
integracje społeczną”, 
„Dać szansę” terapia i 
rehabilitacja małego 
dziecka 
niepełnosprawnego 
oraz wsparcie jego 
rodziny  wzmocnieniem 
i sposobem  na 
wyrównywanie szans i 
integrację  z 
otoczeniem 
terapeutyczno - 
rehabilitacyjnych.  W 
kwietniu 2016 r. 
zakończono projekt  
„Sami o sobie w 
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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

przyjaznej przestrzeni”, 
który obok kontynuacji 
wsparcia terapeutyczno

promocja i organizacja 
wolontariatu

W ramach promocji i 
organizacji 
wolontariatu 
Stowarzyszenie 
prowadzi Centrum 
Wolontariatu. Celem tej 
działalności jest 
zachęcanie różnych 
osób do podejmowania 
zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz 
tworzenie warunków 
dla ich działalności.  
Przy Centrum 
Wolontariatu 
realizowane były dwa 
projekty, pierwszy z 
nich to projekt 
„Potrzebujesz mnie 
więc jestem”, w ramach 
którego 
przeprowadzony został 
konkurs „Wolontariusz 
roku” i zorganizowano  
IX Targi Wolontariatu 
dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych.  
Drugi dwuletni projekt 
„Młodzież w działaniu. 
Olkuska szkoła liderów” 
zakończono 
30.04.2016r. Jego 
celem było 
przygotowanie 30 
młodych osób do 
pełnienia roli lidera w 
lokalnym środowisku w 
lokalnym środowisku.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 
rehabilitacji i terapii w 
Centrum Rehabilitacji 
Dzieci 
Niepełnosprawnych. 
Było to uzupełnienie 
działalności 
nieodpłatnej dla osób, 
które potrzebowały 
zwiększonej 
intensywności 
rehabilitacji i terapii 
dzieci oraz dla rodzin, 
które uzyskały na ten 
cel wsparcie finansowe 
podmiotów 
zewnętrznych (np. 
Fundacja POLSAT).  
Zajęcia były 
prowadzone w Sali 
Integracji Sensorycznej, 
Sali Doświadczania 
Świata „Snoezelen”, 
Gabinecie 
Rehabilitacyjnym oraz 
Gabinecie 
Logopedycznym – 
funkcjonującym w 
ramach Centrum 
Rehabilitacji Dzieci 
Niepełnosprawnych w 
Olkuszu, które 
prowadzi 
Stowarzyszenie.

88.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 1,679,266.01 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,605,099.31 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 63,025.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 5,207.26 zł

e) Pozostałe przychody 5,934.44 zł

91,067.15 zł

198,245.00 zł

195,560.79 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 343,565.58 zł

870.00 zł

10,520.00 zł

169,759.74 zł

162,415.84 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 764,345.26 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 94,154.40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 74,941.59 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 86,482.23 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 484,872.94 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 660,824.06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -839.38 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 1,015,600.43 zł 79,651.59 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

944,275.25 zł 79,651.59 zł

63,864.38 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.61 zł

0.00 zł

7,460.19 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Pomoc społeczna, wspieranie rodzin, pomoc niepełnosprawnym 72,962.28 zł

1 Rehabilitacja Szymona Niemczyka 30,440.00 zł

2 Rehabilitacja Jerzego Sowuli 6,755.00 zł

3 Rehabilitacja Mateusza Palucha 4,426.81 zł

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

290.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

583.53 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

1.0 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)

0.6 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

47.00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
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w 
tym:

b) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 264,583.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

16,690.00 zł

16,540.00 zł

- nagrody

- premie

150.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 247,893.16 zł

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

264,583.16 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 36,010.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 228,573.16 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)

371.00 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

244.00 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

8.00 osób

236.00 osób

232.00 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

23.00 osób

209.00 osób
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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)

338.20 zł

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

1,190.00 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)

Kwota podana w pozycji 11 dotyczy zawartych umów-
zleceń ze specjalistą zatrudnianym przy projektach 
grantowych. Wynagrodzenie płatne jest ze środków 
grantodawcy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Sieć wsparcia dla dziecka 
niepełnosprawnego i jego 
rodziny poprzez  utworzenie 
punktu terapeut.–
edukacyjnego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz 
cykl spotkań integracyjno-
terapeutycznych  w 
przestrzeni publicznej

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Miasto Bukowno 30,170.00 zł

2 „Dać szansę” terapia i 
rehabilitacja małego dziecka 
niepełnosprawnego oraz 
wsparcie jego rodziny  
wzmocnieniem i sposobem  
na wyrównywanie szans i 
integrację  z otoczeniem

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Miasto Bukowno 10,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

7,355.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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)

3 „Dostrzec-zrozumieć -
działać”- nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania dziecka ze 
spektrum autyzmu

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Województwo Małopolskie 30,444.79 zł

4 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w gminie Klucze

Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej,  zapewnienie 
lepszego dostępu do pomocy 
prawnej dla osób znajdujących 
się w trudnych sytuacjach 
życiowych

Powiat Olkuski 59,946.00 zł

5 Centrum Wolontariatu w 
Olkuszu

promocja i organizacja 
wolontariatu

Gmina Olkusz 25,000.00 zł

6 Centrum Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych 
"Pomost"

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Gmina Olkusz 40,000.00 zł

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

1 Kierunek- samodzielność-
tworzenie kompleksowych 
warunków optymalnego 
rozwoju dziecka ze spektrum 
autyzmu szansą na 
integracje społeczną

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

76,470.00 zł

2 Sami o sobie w przyjaznej 
przestrzeni

Przeciwdziałanie wykluczeniu Fundusze EOG
Fundacja im. Stefana Batorego

38,948.63 zł

3 Młodzież w Działaniu. 
Olkuska Szkoła Liderów

Zwiększenie udziału obywateli 
w życiu publicznym

Fundusze EOG
Fundacja im. Stefana Batorego

55,427.07 zł

4 Bliżej siebie-rodzinne 
inicjatywy sposobem na 
integracje społeczną

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich Stowarzyszenie 
Forum Oświatowe Klucze

5,000.00 zł

5 Edukacja i aktywność 
olkuskich seniorów

Dostęp do wysokiej jakości 
oferty edukacyjno kulturalnej 
dla seniorów słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Olkuszu oraz podniesienie 
wiedzy i nabycie praktycznych 
umiejętności w dziedzinie 
prowadzenia działań 
społecznych dla seniorów 
liderów.

Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

116,775.00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Maria Jędrysik-Prezes Zarządu, 
Mateusz Wysocki-Wiceprezes 
Zarządu, Olkusz, dn. 30 maja 

2017 r.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-06-19
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