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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-28

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 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

Mateusz Wysocki Prezes Zarządu TAK

Anna Dela Pierwszy Wiceprezes 
Zarządu

TAK

Anna Karolczyk Drugi Wiceprezes 
Zarządu

TAK

Dorota Mosurek Skarbnik TAK

Maria Jędrysik Sekretarz TAK

Marta Białowąs Członek Zarządu TAK

Agata Krampus Członek Zarządu TAK

Alicja Wiekiera Członek Zarządu TAK

Anna Wojciechowska Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu 
społeczności w zakresie: 
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;
c. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d. działalności charytatywnej;
e. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638);
f. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
i. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
m. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
n. turystyki i krajoznawstwa;
o. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
p. promocji i organizacji wolontariatu
q. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
r. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele określone w art. 3 Stowarzyszenia realizuje się przez:
a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań z zakresu opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi adresowanych w szczególności do dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie placówek opieki dziennej, prowadzenie 
różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej 
interwencji, wspomagania rozwoju, rehabilitacji, terapii, w tym 
socjoterapii w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i 
wychowania, m.in. będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki, z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach;
b) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań adresowanych do 
osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności osób chorych i 
niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób ubogich i osób 
wykluczonych, w tym poprzez przekazywanie żywności, darów rzeczowych 
i wsparcie finansowe, współfinansowanie stypendiów, współfinansowanie 
leczenia i rehabilitacji,  edukację osób starszych, włączanie i motywowanie 
seniorów do aktywności społecznej, tworzenie warunków wyrównywania 
szans osób wykluczonych społecznie oraz prowadzenia ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społeczno-zawodowym;
c) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań kierowanych do 
rodzin osób w trudnej sytuacji życiowej przyczyniających się do 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym poprzez prowadzenie 
poradnictwa prawnego, organizowanie i finansowanie charytatywnej 
działalności „Stowarzyszenia” na rzecz osób chorych, ubogich, 

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

Jadwiga Bargieł Przewodnicząca TAK

Maria Knap Wiceprzewodnicząca TAK

Sylwia Żydzik Członek Komisji TAK

Józef Stach Członek Komisji TAK
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zdesperowanych i uzależnionych w miarę istniejących potrzeb i środków 
finansowych, organizowanie działań na rzecz gromadzenia funduszy, 
aktywizację i integrację rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
organizowanie aktywności włączających rodziny defaworyzowane do 
społeczności lokalnej;
d) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii 
informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Stowarzyszenia 
oraz realizowane cele m.in. poprzez działalność wydawniczą;
e) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, 
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym poprzez prowadzenie 
edukacji, terapii i rehabilitacji w zakresie zdobywania umiejętności 
ruchowych, organizowanie specjalistycznych warsztatów, szkoleń i imprez 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz propagowanie i organizowanie 
uprawiania kultury fizycznej i sportu w tym wśród seniorów i osób 
niepełnosprawnych;
f) podejmowanie działań na rzecz rozwijania i promocji idei wolontariatu, 
w tym poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, 
organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i 
instytucje do wzajemnej współpracy, promocję wolontariatu poprzez 
organizację targów wolontariatu i innych imprez, przygotowywanie i 
dystrybucję wydawnictw, broszur ulotek z zakresu wolontariatu;
g) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym 
oraz ponadregionalnym;
h) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz 
wspierania organizacji pozarządowych poprzez wsparcie techniczne, 
szkoleniowe, informacyjne i doradcze;
i) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub 
jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając 
międzynarodowych;
j) podejmowanie działań na rzecz edukacji poprzez prowadzenie i 
wspieranie różnorodnych placówek: żłobków, przedszkoli, szkół w tym dla 
dzieci niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami w uczeniu się i 
zachowaniu, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
prowadzenie działalności szkoleniowej;
k) inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących 
cele Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rok 2017 był rokiem znaczących zmian w stowarzyszeniu. Odbyły się dwa Walne  Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, nadzwyczajne w dniu 19.04.2017 r. i  sprawozdawczo-wyborcze w dniu 19.06.2017 r. 
Przyjęto zmiany w statucie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu oraz 
poszerzono i zmieniono Skład Zarządu Stowarzyszenia.
Priorytetową sprawą dla Zarządu stała się koncepcja zagospodarowania budynku przy ul. Kolejowej 30 
w Bukownie, który Stowarzyszenie użytkuje na podstawie Umowy użyczenia zawartej z Powiatem 
Olkuskim. Zarząd ustalił, że w budynku tym miejsce znajdzie przedszkole terapeutyczne, Centrum 
Terapii i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych i grupa wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
„Kawiarenka pod Parasolem”. Pomieszczenia na II piętrze zostaną przeznaczone na potrzeby 
prowadzenia warsztatów, szkoleń, spotkań przyczyniających się do poprawy sytuacji osób szczególnie 
narażonych na zjawisko wykluczenia społecznego. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzje o 
złożeniu wniosków o dofinansowanie w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR oraz w ramach 
11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Efektem tego było otrzymanie dofinansowania i podpisanie umowy z Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości - jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu 
„Na dobry start- Utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno”. Projekt realizowany 
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jest od września 2017 r. do sierpnia 2019 roku.  
W budynku rozpoczęto  remont części parteru w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na cele utworzenia przedszkola 
terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Bukownie, ul. Kolejowa, 
na działce nr ew. gr. 294”.  

Stowarzyszenie kontynuowało działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych przeniesionego częściowo do budynku w Bukownie.
W 2017 roku Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty mające na celu wsparcie terapeutyczno-
rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych: „Kierunek-samodzielność - tworzenie kompleksowych 
warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu szansą na integracje społeczną” 
finansowany z programu FIO i „Lekcje bez przerwy”- terapia i rehabilitacja małego dziecka 
niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny. W ramach pierwszego z nich Stowarzyszenie 
zorganizowało konferencję edukacyjną pod hasłem „Oswój mój świat” dla rodziców, nauczycieli oraz 
wolontariuszy z terenu Powiatu Olkuskiego. Kolejne dwa projekty w ramach FIO Lokalnie „Oswoić 
kaktusa-wsparcie rodzin dzieci ze spektrum autyzmu” i „Podwórkowa Akademia Rodzin -uczy, 
integruje, relaksuje” Stowarzyszenie -jako patron -zrealizowało z grupami inicjatywnymi, w skład 
których wchodziły mamy podopiecznych stowarzyszenia. Projekty te miały na celu głównie integrację 
dzieci ze środowiskiem lokalnym. 
W dalszym ciągu bardzo aktywnie działa grupa inicjatywna rodzin, tworząca „Kawiarenkę pod 
Parasolem”.  
W czerwcu 2017 roku nasze Stowarzyszenie zostało laureatem 5. edycji konkursu grantowego „To dla 
mnie ważne” organizowanego przez Fundację AVIVA. Program ma na celu wsparcie lokalnych inicjatyw 
społecznych wspomagających rozwój i edukację małych dzieci. Dzięki otrzymanej dotacji do Centrum 
Rehabilitacji dotarł MUSICON - unikatowa  drewniana  ruchoma maszyna, która będzie towarzyszyć 
dzieciom niepełnosprawnym w ich codziennej terapii nie tylko muzycznej, ale matematycznej i 
ruchowej. 
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). W 2017 r. pomocą żywnościową objęto ok. 600 osób. 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 uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby  osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się na 
miarę swojej wrażliwości i możliwości. 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 wskazaniem na daną osobę.    Stowarzyszenie, jako partner Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, współfinansowało 
stypendia pomostowe dwóm  studentkom pochodzącym z małych miejscowości powiatu olkuskiego. 
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.  Pod patronatem Stowarzyszenia działają Szkolne Kluby 
Wolontariatu, które obecnie działają we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gminy. 
Centrum Wolontariatu w Olkuszu we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie po 
raz pierwszy w Polsce zorganizowało obchody Good Deeds Day – Dnia Dobrych Uczynków.  2 kwietnia 
2017 r. na terenie Olkusza, Bolesławia i Bukowna wolontariusze ze szkolnych klubów Wolontariatu i z 
innych organizacji pozarządowych przeprowadzili aż 17 akcji w myśl hasła „Razem dla wspólnego 
dobra”. W 2017 r. jak co roku stowarzyszenie zrealizowało projekt „Potrzebujesz mnie więc jestem” 
(dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego), w ramach którego przeprowadzony został 
konkurs „Wolontariusz roku” i zorganizowano  wraz z Zespołem Szkól w Wolbromiu X Targi 
Wolontariatu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Targi, w trakcie których nagrodzono laureatów 
konkursu po raz pierwszy odbyły się w Wolbromiu. Kontynuując swoje działania w zakresie 
kształtowania postaw społecznych wśród osób starszych w 2.05-30.11.2017r. zrealizowano projekt 
„Olkuski senior – liderem w swojej społeczności” (dofinansowanie ze środków Województwa 
Małopolskiego). Dla 15 osób w wieku 60+ z terenu gminy Olkusz zrealizowano cykl szkoleniowy wraz z 
możliwością realizacji samodzielnych inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska. 
Kolejny raz Stowarzyszenie otrzymało dotację Gminy Olkusz na prowadzenie  Centrum Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych „Pomost”, którego celem jest wzmacnianie oraz ukierunkowanie na wysoką 
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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)

2240

37

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

skuteczność organizacji pozarządowych działających na ternie Gminy Olkusz. Centrum udziela wsparcia  
szkoleniowo – doradczego dla lokalnych NGOs, organizuje forum organizacji pozarządowych i wizytę 
studyjną w organizacjach z terenu województwa Małopolskiego.
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 
Trzyciąż”.
W 2017 r. Stowarzyszenie korzystało ze wsparcia Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej dla Małopolski Zachodniej, w szczególności ze szkoleń i doradztwa.

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

Druk: MPiPS 5
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 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 
stowarzyszenie udziela 
wsparcia materialnego 
potrzebującym, 
szczególnie poprzez 
finansowanie 
rehabilitacji i leczenia 
chorych. 
Stowarzyszenie 
finansuje także 
stypendia pomostowe 
studentom pierwszego 
roku studiów. Są to 
działania, które przede 
wszystkim skupiają się 
na celach wsparcia 
osób, a także realizacji 
zadań związanych z 
pomocą społeczną.

88.99 Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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 
2017 roku w zakresie 
wyrównywania szans 
os. Niepełnosprawnych 
stowarzyszenie 
zrealizowało kilka 
projektów 
nakierowanych na 
kompleksowe wsparcie 
terapeutyczno–
integracyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin, finansowane 
ze składek 
członkowskich, 
kampanii 1% i dotacji.

88.99 Z

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.  
Centrum Wolontariatu 
współpracuje z 
szkolnymi klubami 
wolontariatu. 
Zrealizowano projekt 
„Potrzebujesz mnie 
więc jestem”, w ramach 
którego 
przeprowadzony został 
konkurs „Wolontariusz 
roku” i zorganizowano  
X Targi Wolontariatu 
dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych.

94.99 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

Druk: MPiPS 8
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie od lat 
prowadzi Centrum 
Rehabilitacji Dziecka 
Niepełnosprawnego w 
Olkuszu, w ramach 
którego posiada 
nowatorskie na naszym 
terenie terapeutyczno –
rehabilitacyjne 
gabinety, (Salę 
Doświadczania Świata, 
Salę integracji 
sensorycznej, gabinet 
logopedyczny, gabinet 
rehabilitacyjny)  
stanowiące  element 
wieloprofilowej, 
kompleksowej metody 
usprawniania dzieci i 
młodzieży. W swoich 
kręgach skupia wielu 
doświadczonych 
specjalistów: 
rehabilitantów, 
terapeutów 
pracujących na rzecz 
dziecka 
niepełnosprawnego. 
Prowadzona w nim 
działalność odpłatna 
była uzupełnieniem 
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
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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) 654,233.65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 268,284.08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 33,540.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 5,077.39 zł

e) Pozostałe przychody 347,332.18 zł

0.00 zł

97,725.00 zł

147,725.88 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 204,405.47 zł

1,434.00 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 86,633.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 245,450.88 zł

Druk: MPiPS 10
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7,114.71 zł

188,397.18 zł

7,459.58 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 117,744.30 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 -321,104.04 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 105,695.04 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 72,921.25 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: 648,825.99 zł 72,921.25 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

589,388.12 zł 72,921.25 zł

33,540.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.99 zł

25,571.19 zł

325.69 zł 0.00 zł

1 Pomoc społeczna, wspieranie rodzin, pomoc niepełnosprawnym 55,258.01 zł

1 Rehabilitacja Szymona Niemczyka 25,430.00 zł

2 Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu 17,000.00 zł

3 Rehabilitacja Jerzego Sowuli 5,850.00 zł

4 Rehabilitacja Jarosława Szczurka 3,699.00 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)

3.0 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)

0.3 etatów

29.0 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

583.53 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

48.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 158,801.74 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

11,394.29 zł

11,394.29 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 147,407.45 zł

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

158,801.74 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25,200.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 133,601.74 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)

2,056.10 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

4,962.55 zł

146.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

19.00 osób

127.00 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)

134.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6.00 osób

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

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

2,694.00 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 zatrudnionym 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 „Lekcje bez przerwy”- 
terapia i rehabilitacja 
małego dziecka 
niepełnosprawnego oraz 
wsparcie jego rodziny

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Miasto Bukowno 10,000.00 zł

2 Potrzebujesz mnie więc 
jestem

promocja i organizacja 
wolontariatu

Województwo Małopolskie 12,000.00 zł

3 Olkuski senior - liderem w 
swojej społeczności

wspieranie funkcjonowania 
społecznego oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
osób starszych

Województwo Małopolskie 10,000.00 zł

4 Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w gminie Trzyciąż

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

Powiat Olkuski 60,725.88 zł

5 Centrum Wolontariatu w 
Olkuszu

promocja i organizacja 
wolontariatu

Gmina Olkusz 25,000.00 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

7,274.00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

6 Centrum Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych 
"Pomost"

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Gmina Olkusz 30,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 1

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Odział w Chrzanowie 1

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

87,725.00 zł

2 Podwórkowa Akademia 
Rodzin -uczy, integruje, 
relaksuje

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  
Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze

5,000.00 zł

3 Oswoić kaktusa-wsparcie 
rodzin dzieci ze spektrum 
autyzmu

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  
Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze

5,000.00 zł
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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

Wysocki Mateusz
Dela Anna

Karolczyk Anna
Jędrysik Maria

Mosurek Dorota
Białowąś Marta
Wiekiera Alicj

Data wypełnienia sprawozdania
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