
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina OLKUSZ

Powiat OLKUSKI

Ulica KOSYNIERÓW Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość OLKUSZ Kod pocztowy 32-300 Poczta OLKUSZ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail stolkos@op.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12143040000000 6. Numer KRS 0000371992

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

Anna Kostulska,
Andrzej Domagała,
Aleksandra Maj

Przew. Zarządu Koła,
Z-ca Przew Zarządu 
Koła,
Skarbnik

TAK

Ewa Żuchowicz
Danuta Gancarz 
Tadeusz Żuchowicz

Sekretarz
Członek
Członek

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maria Knap Przew. Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Barczyk, Teresa 
Tabor

Członek TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
OLKUSZU

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie 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)

70

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Integracja osób z upośledzeniem umysłowym poprzez organizowanie spotkań rodzinnych. zabawy 
karnawałowe, warsztaty teatralne - udział niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny 
spotykali się na różnych imprezach. Zorganizowano zabawę w okresie karnawału - bal przebierańców. 
Były także spotkania przy ognisku wraz z pieczenie kiełbasek i ziemniaków w garnku. Na imprezie 
odbywały się również różne gry i zabawy, które wywoływały wiele radości i uśmiechu naszych 
podopiecznych. Rokrocznie organizujemy wspólną kilkudniową wycieczkę. W roku 2014  
zrealizowaliśmy wyjazd w Bieszczady przy udziale Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. 
Realizacja wniosków : UMiG -  wycieczka w Bieszczady, Starostwo Powiatowe - Rehabilitacja drogą do 
sprawności. Pieniądze otrzymane ze Starostwa Powiatowego przeznaczyliśmy na rehabilitację naszych 
podopiecznych m.innym seanse w jaskini solnej, a także rehabilitację ruchową pod nadzorem 
wykwalifikowanej rehabilitantki przy użyciu sprzętu zakupionego z pieniędzy z realizowanego wniosku. 
A to rowerek stacjonarny, materac, piłki.Współpracowaliśmy również z innymi organizacjami 
pozarządowymi: Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, które prowadzą cyklicznie integracyjne 
warsztaty teatralne w których bierze udział kilku naszych podopiecznych. Warsztaty te są zakończone 
przedstawieniem teatralnym przeznaczonym dla ogółu. Występ ten ma miejsce w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Olkuszu.
Zabawy  przy ognisku , współpraca z innymi stowarzyszeniami - , Stowarzyszenie Troks, Stowarzyszenie 
RAZEM Witeradów- corocznie spotykamy się na Festynie na którym są różne gry i zabawy, pieczenie 
ziemniaków a także tańce.
Z Urzędu Miasta i Gminy Olkusz otrzymaliśmy w użyczenie budynek po były przedszkolu przy ul. 
Kosynierów. Budynek ten stał nieużytkowany kilkanaście lat. Budynek jest bardzo zniszczony  a więc 
potrzebny jest duży nakład środków pieniężnych i wiele pracy fizycznej. Przy remoncie budynku 
pomagają nam osoby z Zakładu Karnego w Trzebini, a także osoby i firmy które wspomagają nas  w 
potrzebie. Celem naszego Stowarzyszenia jest poprawa życia naszych dzieci a zarazem podopiecznych. 
Poprzez wycieczki rozbudzamy w nich wyobraźnie. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w różnych 
imprezach, widzimy radość która maluję się na ich twarzach. Dala takich chwil warto pokonywać 
trudności. Każda osoba z upośledzeniem umysłowym potrzebuje dużo cierpliwości i uwagi i 
rehabilitacji, ponieważ często  tej chorobie towarzyszy wiele innych schorzeń. Są to choroby , ruchowe , 
logopedyczne , dermatologiczne. Osoby z takim bagażem chorób czują się często wykluczone. My  
opiekunowie chcemy im dostarczyć radości życia i uśmiechu na twarzy. Dlatego podejmujemy 
heroiczne wyzwania bo gdy nas zabraknie musimy zapewnić im godziwą przyszłość. Dlatego staramy się 
aby użyczony budynek dostosować dla potrzeb tak dotkniętych przez los osób. Naszym hasłem są słowa 
człowiek znaczy tyle ile daje innym słabszym. Dlatego stowarzyszenie podjęło się bardzo trudnego 
wyzwania którym jest remont tak mocno zniszczonego budynku. Wiele prac w otrzymanym budynku 
wykonują sami rodzice naszych podopiecznych a więc członkowie stowarzyszenia. prace przy wymianie 
okien, kafelkowania łazienek , wymiany instalacji elektrycznej, prace porządkowe w obiekcie oraz teren 
na którym stoi budynek. Wszyscy rodzice chętnie pomagają i cieszą się razem z dziećmi z każdego 
małego osiągniętego celu. mimo, że do zrealizowania zamierzonych potrzeb będzie potrzebne dużo sił i 
pieniędzy. Docieramy do ludzi przedstawiamy nasze potrzeby i prosimy o wsparcie . Działania w 
zakresie remontu  budynku, przyczynią się, że Stowarzyszenie będzie posiadało siedzibę, a 
wyremontowane pomieszczenia będą służyły osobom niepełnosprawnym.

.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W roku 2014 Koło 
otrzymało 1 grant od 
Urzędu Miasta i Gminy - 
który pozwolił nam na  
dofinansowanie trzy 
dniowej wycieczki dla 
naszych podopiecznych i ich 
rodzin                           ,, Na 
Bieszczadzkim Szlaku" 
Uczestnicy poznali piękno 
Bieszczad i wiele ciekawych 
miejsc. Zwiedzili Zamek w 
Łańcucie, zaporę w Solinie 
oraz okolice z pięknymi 
cerkwiami. Odwiedzili 
muzeum przyrodnicze, 
ogród biblijny, muzeum 
miniatur cerkiew z 
Bieszczad. Dużą atrakcją 
pobytu był rejs po zalewie 
solińskim.                       
Poznali i zobaczyli na 
własne oczy piękno 
bieszczadzkich gór. Duże 
wrażenie wywarła na nich 
zapora w Solinie. 
Przewodnik ciekawie 
opowiadał   o roślinach i 
zwierzętach występujących 
na tych terenach, które 
zobaczyli w Muzeum 
przyrodniczym w 
Nowosiółkach. 
Przewodnik opowiadał o 
historii i kulturze różnych 
grup etnicznych 
zamieszkałych na tych 
terenach a także o 
wydarzeniach z czasów 
wojny. Wspólna podróż 
przyczyniła się do postępu 
w rozwoju emocjonalnym 
naszych podopiecznych 
oraz pogłębiła wzajemną  
przyjaźń. Podopieczni wraz 
z opiekunami uczestniczą w 
cotygodniowych 
spotkaniach - zajęcia 
świetlicowe które kształtują 
prace w zespole. Z 
opiekunami malują, 
rozmawiają,  biorą udział w 
różnych zabawach 
ruchowych.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2014 Koło otrzymało 
jeden grant od Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu - 
na dofinansowanie do 
programu,, Rehabilitacja 
drogą do sprawności" 
Osoby niepełnosprawne 
intelektualnie posiadające 
sprzężone 
niepełnosprawności 
uczestniczyły w 
rehabilitacji. Skorzystali z 
sesji zdrowotnej w Jaskini 
Solnej słuchając muzyki i 
poleceń rehabilitanta. 
Ćwiczenia ruchowe na 
przyrządach przyczyniły się 
do usprawnienia osób i 
nauczyły z nich korzystać. 
W rehabilitacji 
uczestniczyło 20 osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów.                              
     Działania Koła były 
skierowane dla 
podopiecznych i ich rodzin 
oraz do społeczności 
naszego środowiska.
Zorganizowano i brano 
udział :
zabawa karnawałowa na 
której podopieczni bawili 
się razem z rodzinami.
W 2014 r świętowaliśmy 
Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną na wspólnym, 
integracyjnym festynie 
zorganizowanym przez 
PCPR w Olkuszu.
Festyn w Witeradowie, 
udział w warsztatach,, Teatr 
dla niepełnosprawnych ''- 
przydział  i nauka ról pod 
nadzorem specjalistów 
aktorów i reżysera.                 
                     Spotkanie przy 
ognisku - podopieczni 
przygotowywali  i 
częstowali kiełbaskami i 
pieczonkami gości.                  
      Udział w koncercie 
charytatywnym,, Teatr 
niepełnosprawnych" - to 
był finalny występ kilku 
naszych podopiecznych na 
deskach Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu 
w którym wystawiona była 
sztuka.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 28,347.70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 28,347.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 568.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

22,028.77 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 3,500.00 zł

22,028.77 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 22,028.77 zł

Druk: MPiPS 6
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 23,016.90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,778.58 zł

4.3. 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

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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1 Zabawa integracyjna podopiecznych przy ognisku.
Remont i adaptacja pomieszczeń użyczonych dla podopiecznych.
Rehabilitacja oddechowa w jaskini solnej.

7,778.58 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

6,318.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

1.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 8



Urząd Miasta i Gminy użyczył Stowarzyszeniu budynek pod działalność  edukacyjną, rehabilitacyjną, świetlicę, i inne 
placówki dla osób z upośledzeniem umysłowym. Obecnie w budynku trwają  prace remontowe i adaptacyjne pod 
założone cele.

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

organizacji

Przewodniczący - Anna 
Kostulska, Księgowy - Elżbieta 

Wójcicka.

17.06.2015

Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 9


