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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina BUKOWNO

Powiat OLKUSKI

Ulica UL. KOLEJOWA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość BUKOWNO Kod pocztowy 32-332 Poczta BUKOWNO Nr telefonu +48573993472

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@rsm.org.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

2003-09-05

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

Anna Dela Prezes Zarządu TAK

Anna Skręt Pierwszy Wiceprezes 
Zarządu

TAK

Agata Krampus Drugi Wiceprezes 
Zarządu

TAK

Maria Jędrysik Sekretarz Zarządu TAK

Dorota Mosurek Skarbnik Zarządu TAK

Marta Białowąs Członek Zarządu TAK

Anna Karolczyk Członek Zarządu TAK

Alicja Wiekiera Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER"
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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.
s. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia 
nieodpłatnej mediacji.

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 

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 TAK

Bogusława Lasota Członek TAK
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poradnictwa prawnego, organizowanie i finansowanie charytatywnej 
działalności „Stowarzyszenia” na rzecz osób chorych, ubogich, 
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

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” zostało laureatem Nagrody Grand Prix Marszałka Województwa Małopolskiego 
dla najlepszych organizacji pozarządowych Kryształy Soli, edycja XVI, za 2020 r. za „całokształt pracy na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych dzieci, nieustanne wsparcie w opiece terapeutyczno – rehabilitacyjnej 
nie tylko podopiecznych, ale również ich bliskich oraz konsekwentne obalanie stereotypów dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami poprzez realizację poruszających kampanii społecznych”. Doceniony został zwłaszcza całościowy proces 
rewitalizacji budynku po byłej szkole „Na Skałce” prowadzony w latach 2016-2020, który doprowadził do przywrócenia pełnej 
użyteczności tego historycznego obiektu. W 2021 r. działalność ta była kontynuowana, a nawet poszerzona. Pomimo pandemii 
Covid 19 Stowarzyszenie zrealizowało znacznie więcej projektów grantowych niż w latach ubiegłych, skierowanych do różnych 
grup odbiorców.
Stowarzyszenie prowadzi swoją główną działalność  w budynku po byłej szkole na „Skałce” w Bukownie. Funkcjonuje w nim kilka 
placówek, w których prowadzona jest działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.  
  W budynku mieści się Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, w ramach którego funkcjonują 
następujące podmioty:

 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej finansowane z dotacji ze środków budżetu miasta 
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Bukowno. Placówka daje możliwość wielotorowego kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku od 2,5 do 
9 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Sale 
wyposażone są w wysoko specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, rehabilitacyjny i multimedialny, dzięki którym możliwe jest 
wielokierunkowe działanie terapeutyczno – edukacyjne łączące rehabilitację, naukę i zabawę. Od roku szkolnego 2020/2021 
funkcjonuje jako przedszkole 3-oddziałowe. Trzeci oddział został utworzony i doposażony dzięki dotacji ze środków unijnych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  „Rozwój oferty Przedszkola 
Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”. W 2021 r. kontynuowano 
dodatkowe usługi edukacyjne specjalistyczne w ramach projektu. 
 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Na Skałce”, świadcząca odpłatnie szeroki zakres usług terapeutycznych 
wykonywanych przez specjalistów w gabinetach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt.   W ramach Poradni prowadzone 
są zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla około 200 dzieci i ich opiekunów. 
 Placówka Wsparcia Dziennego „Kawiarenka Pod Parasolem”, która obejmuje wsparciem 10-cioro dzieci z niepełnosprawnością 

w wieku 7-18 lat z terenu powiatu olkuskiego w formie opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. 
 Nieformalna grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym „Kawiarenka Pod Parasolem”, która w ramach działań 

samopomocowych organizuje regularne spotkania animacyjne (cotygodniowe spotkania w tym zakresie, w tym dla osób z 
zewnątrz zainteresowanych tematyką niepełnosprawności) w placówce Wsparcia Dziennego.  „Kawiarenka Pod Parasolem”. 
 Prowadzona jest działalność terapeutyczno-wspierająca dla 30 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu 

powiatu krakowskiego i olkuskiego realizowana w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego 
dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych” (Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie). 
W 2021 r. wsparciem fizjoterapeutycznym, terapią integracji sensorycznej, konsultacją lekarską, wsparciem logopedycznym i 
pedagogicznym objętych było 30 dzieci uczestniczących w 2 edycji projektu. Wsparcie świadczone w domu uczestnika (dla dzieci 
w wieku 0-3 lat) i w budynku Centrum (dla dzieci w wieku 4-7 lat). (koszt  646280,95 zł).   
W 2021 r. Stowarzyszenie realizowało także projekty mające na celu wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych finansowane z dotacji administracji publicznej. 
 Projekt „WSPIERAM I ROZUMIEM – program pomocy dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym” zrealizowany przez 
Stowarzyszenie ze środków Województwa Małopolskiego miał na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego 10 rodzin z 
małym dzieckiem niepełnosprawnym z powiatów olkuskiego  i krakowskiego, poprzez umożliwienie im udziału w zaplanowanej 
grupowej ścieżce wsparcia. (benef. 22 dzieci, koszt 7230,77 zł).
 Stowarzyszenie zrealizowało dwa lokalne projekty mające na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania dziecka 
niepełnosprawnego w środowisku lokalnym w okresie pandemii Covid -19 poprzez zorganizowanie wielu specjalistycznych 
działań terapeutyczno– rehabilitacyjnych i aktywizujących w celu zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej tej grupy 
zmniejszających stopień wykluczenia w swoim środowisku. Podczas projektów promowano warunki wspomagające 
profesjonalne działania w zakresie terapii  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, poprawiono jakość życia dziecka 
niepełnosprawnego i jego rodziny w ścisłym reżimie sanitarnym.  Pierwszy z projektów to „MOC W POMOCY III”- wsparcie 
dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny  z gminy Bukowno (15 rodzin z miasta Bukowno koszt 10274,30 zł), drugi „RAZEM 
ŁATWIEJ, EDYCJA 2” - wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością  i ich rodzin z gminy Bolesław (10 benef. 
z gminy Bolesław koszt 12100,00 zł). 
 Projekt o zasięgu powiatowym „CHCEMY BYĆ DZIELNI I SAMODZIELNI” - działania terapeutyczno-integracyjne na rzecz rodzin z 
małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego miał na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego 
rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z powiatu olkuskiego. Projekt zrealizowano poprzez warsztaty grupowe i rodzinne 
spotkania aktywizująco-integracyjne (15 rodzin, koszt 10000,00 zł), dofinansowano ze środków powiatu olkuskiego.
Pod koniec 2021 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „RODZINA W CENTRUM” – wsparcie dla rodzin z terenów 
wiejskich powiatów olkuskiego i krakowskiego. 12. miesięczny projekt przewiduje kompleksowy program wsparcia dla rodzin 
zamieszkujących obszary wiejskie powiatów olkuskiego i krakowskiego. Zaplanowane w ramach Oferty zadania  skupiają się na 
indywidualnej pomocy rodzinie w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych i emocjonalnych oraz promują integrację 
wzmacniającą więzy rodzinne i koleżeńskie. W 2021 r. zgodnie z założonym harmonogramem - zrekrutowano do udziału w 
projekcie 4 placówki oświatowe oraz rozpoczęto indywidualne wsparcie terapeutyczne. (koszt 10035,00 zł).
 Zadanie „MAGICZNE WAKACJE” – wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu 
olkuskiego zlecone przez Wojewodę Małopolskiego to projekt wakacyjny zrealizowany w formule grupowej z użyciem modelu 
treningu umiejętności społecznych (benef. 15 dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujące powiat olkuski, koszt 11935,00 zł).
 Od stycznia 2021 Stowarzyszenie realizowało projekt „DROGA KU SAMODZIELNOŚCI” - program wsparcia terapeutycznego i 
społecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego, ze środków PFRON. Celem projektu jest 
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznego ciągłego wsparcia terapeutyczno – społecznego dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z terenu pow. olkuskiego przekładającego się na poprawę ich funkcjonowania. Dzieci w sposób 
ciągły uczestniczyły w grupowych zajęciach TUS, zajęciach psychosymulacyjnych i w indywidualnych zajęciach niwelujących 
deficyty psychoruchowe a także w spotkaniach z pedagogiem. Realizacja projektu zakończy się w 2022 roku. (benef. 20 dzieci i 
młodzieży, koszt 71188,73 zł).
Stowarzyszenie, rozwijając obszar aktywności związany z kształtowaniem aktywności społecznej i obywatelskiej, realizuje szereg 
projektów, w których odbiorcami są osoby udzielające się jako wolontariusze (głównie młodzież szkół podstawowych i średnich 
powiatu olkuskiego); 
 W 2021 w ramach programu NOWEFIO rozpoczęto dwuletni projekt „RAZEM DLA DOSTĘPNOŚCI” - program kształtowania 
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liderów obywatelskich w powiecie olkuskim. Idea projektu polega na konsolidacji środowiska rodzin z dzieckiem z 
niepełnosprawnością, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli self-adwokatów (w zakresie dostępności przestrzeni dla
dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami) we współpracy ze środowiskiem liderów młodzieżowych ze szkół średnich. 
Będzie to kolejny krok w realizacji działań kształtujących liderów społecznych. Jesienią przeprowadzono Konferencję Edukacyjną 
,,Oswój Mój Świat'', która dotyczyła dostępności w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami. 
(benef. 33 dzieci z niepełnosprawnością i ich opiekunowie, 16 uczniów, koszt 77817,13 zł).

 Bardzo istotny dla Stowarzyszenia jest wolontariat. Podobnie jak od kilkunastu lat, także w tym roku zrealizowano projekt 
„Potrzebujesz mnie więc jestem”, w ramach którego przeprowadzony został konkurs „Wolontariusz roku” i odbyły się  XIV Targi 
Wolontariatu dla młodzieży szkół średnich.
Projekt przyczynił się do promocji wolontariatu i wzrostu motywacji do działań społecznych na rzecz lokalnego środowiska. 
Współorganizatorem Targów Wolontariatu, w trakcie których uhonorowano osoby pracujące bezinteresownie na rzecz dobra 
innych i lokalnej społeczności, był Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu (benef. 240 osób, koszt 10197,27 zł, dofinansowanie 
województwo małopolskie).
 Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi Centrum Wolontariatu, którego działalność w 2021 ze względu na pandemię Covid 19 
była znacznie  ograniczona. Od października 2021 Centrum Wolontariatu funkcjonowało w ramach projektu Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej w Olkuszu, które Stowarzyszenie prowadziło na zlecenie  gminy Olkusz. Celem projektu była 
promocja wolontariatu i zaangażowania społecznego oraz budowanie profesjonalizmu olkuskich organizacji pozarządowych 
poprzez szkolenia dla wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej było 
miejscem łączącym społeczników i organizacje pozarządowe, wykorzystano przy tym innowacyjne narzędzie pracy jakim jest 
opracowana gra dot. działalności olkuskich NGOs (benef. 206 osób, koszt 15465,00 zł). 
 Kolejnym projektem na rzecz budowania potencjału społecznego osób młodych jest projekt „Współdecydujemy - 
zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół z powiatu olkuskiego”, którego realizacja rozpoczęła się w październiku a zakończy 
w 2023 r. Bazując na innowacyjnym w skali regionu pomyśle „szkolnych budżetów partycypacyjnych”, wspólnie z partnerami 
reprezentującymi różne środowiska lokalne (6 szkół z gmin Olkusz, Bukowno Bolesław, w tym 2 szkoły średnie i 4 podstawowe) 
przetestujemy rozwiązanie o „ogromnym walorze edukacyjnym, budowania kompetencji przywództwa oraz postaw 
obywatelskich”. W 2021 utworzono fanpage projektu, odbyła się konferencja otwierająca projekt, powołano szkolne zespoły ds. 
budżetu obywatelskiego. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
(benef. 43 osoby, koszt 27026,83 zł).
 Projekt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno i punktu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze” miał na celu zapewnienie dostępu do pomocy prawnej i do  poradnictwa 
obywatelskiego osobom fizycznym, których niski status materialny lub sytuacja życiowa uniemożliwia skorzystanie z odpłatnej 
profesjonalnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieścił się w MOK w Bukownie, natomiast Punkt  
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdował się w Urzędzie Gminy Klucze. Ze względu na pandemię Covid 19, przez 
część roku porady udzielane były zdalnie. Podjęto działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej 
społeczeństwa o prawach i obowiązkach obywatelskich, poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów i opublikowanie w formie 
broszurek, artykułów specjalistycznych prawnych.  
(422 benef. koszt 128295,00 zł).
W ramach konkursów Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury „mecenat Małopolski” Stowarzyszenie otrzymało 
dotację na dwa projekty tj. „100-lecie Skałki w Bukownie- pamiętamy, działamy!” i „Olkuscy Ludzie Solidarności – Pamiętamy”. 
Pierwszy z nich zakładał kompleksowy cykl działań kulturalno-animacyjnych podejmowanych w celu uczczenia 100-lecia 
edukacyjnej działalności prowadzonej w budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukownie, w którym obecnie działalność 
prowadzi nasze Stowarzyszenie. W ramach projektu wmurowano pamiątkową tablicę  z lat 30-tych XX wieku z wizerunkiem J. 
Piłsudskiego, na elewacji budynku Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego. Podczas obchodów odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy, które stanowiło jednocześnie główne wydarzenie kulturalne, przeprowadzono wykład dotyczący zapomnianej „bohaterki
” kpt. Teresy Delekty, byłej  nauczycielki szkoły „Na Skałce”. Wydano także pamiątkową publikację ukazującą historię Skałki (100 
benef., koszt 8800,00 zł).
 Drugi projekt pn. „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy” miał na celu upowszechnienie roli, postaw i zasług mieszkańców 
Olkusza, którzy działali w okresie „Solidarności”, a także najważniejszych wydarzeń tego okresu. Najważniejszym efektem 
realizowanego projektu było wydanie publikacji „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”, która zawiera również wspomnienia 
bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Publikacja, która posłuży jako materiał edukacyjny została przekazana do szkół 
podstawowych i średnich oraz bibliotek powiatu olkuskiego (65 benef. 11779.63 zł).                                                                                 
                              

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej świadczona była przez Stowarzyszenie poprzez 
przekazywanie żywności, darów rzeczowych i wsparcie finansowe. Jak co roku przekazywano żywność najuboższym 
mieszkańcom gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) ze źródeł Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Krakowie. 
Pandemia Covid-19 powodowała zakłócenia zarówno w dostawach produktów z Banku Żywności jak i w ich dystrybucji, co 
spowodowało mniejszą niż w innych latach pomoc dla ubogich. W 2021 r. pomocą żywnościową objęto 244 osoby. 
Stowarzyszenie w sposób cykliczny współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w projekcie „Stypendium 
pomostowe” dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości powiatu olkuskiego. W 2021 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1654

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie udzieliło czterem studentom rekomendacji do otrzymania współfinansowanego  stypendium pomostowego. 
Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego na rehabilitację i leczenie osób chorych i niepełnosprawnych. Pieniądze na ten 
cel uzyskano ze świadczeń pieniężnych, zbiórek publicznych, darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
otrzymanych ze wskazaniem na daną osobę.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wsparcia 
Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny  
posiadające pełne zaplecze terapeutyczno 
–rehabilitacyjne. W ramach Centrum  od 2019  
realizowany jest 3-letniego projektu unijnego 
„Kompleksowy program wczesnej interwencji 
dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu 
powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z 
dostępem do badań prenatalnych. W zakresie 
wyrównywania szans os. niepełnosprawnych 
zrealizowaliśmy kilka projektów  grantowych  
mających na celu  wsparcie terapeutyczno-
rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych 
oraz poprawę jakości życia małego dziecka 
niepełnosprawnego i jego rodziny. ”. 
W Centrum  działa placówka wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży pn.  KAWIARENKA POD 
PARASOLEM oraz  nieformalna grupa wsparcia 
dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
„Kawiarenka Pod Parasolem”.

88.99 Z 22 384,15 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

2

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 rodzinom 
będącym w trudnej sytuacji życiowej. 
Dystrybucja żywności prowadzona była w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ), we 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Bank 
Żywności” w Krakowie. Ponadto udzielamy 
wsparcia materialnego potrzebującym, 
szczególnie poprzez finansowanie rehabilitacji i 
leczenia chorych.  Są to działania, które przede 
wszystkim skupiają się na celach wsparcia osób, 
a także realizacji zadań związanych z pomocą 
społeczną.

88.99 Z 74 897,05 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym 
Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny 
Ratusińskiej . Dysponuje ono nowocześnie 
wyposażonymi salami dydaktycznymi, salą 
integracji sensorycznej, salą doświadczenia 
świata, gabinetami: rehabilitacyjnym, 
psychologicznym i logopedycznym. Nasza 
działalność w tym zakresie to odpowiedź na 
rosnącą liczbę dzieci z niepełnosprawnościami.   
Od roku szkolnego 2020/2021  funkcjonuje 
nowy, trzeci oddział przedszkolny.
Ponadto finansujemy  stypendia pomostowe 
studentom pierwszego roku studiów. 
Stowarzyszenie udziela także pomocy rzeczowej 
szkołom z terenu gminy Olkusz.

85.10 Z 6 488,70 zł
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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 zysków i strat) 2 387 742,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 167 375,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 206 908,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi Centrum 
Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i 
Rodziny, w ramach którego funkconuje  
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna „Na Skałce”  świadczącą 
odpłatnie szeroki zakres usług 
terapeutycznych wykonywanych przez 
specjalistów w gabinetach wyposażonych w 
najnowocześniejszy sprzęt. Prowadzona w 
Poradni działalność odpłatna jest 
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).

88.99 Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność odpłatna dotyczy wnoszenia 
przez rodziców opłat za wyżywienie  dzieci 
w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” 
im. Aliny Ratusińskiej. Koszty pobytu dzieci 
w przedszkolu, jak również zajęć 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej pokrywane 
są z dotacji Miasta Bukowna, natomiast 
wyżywienie pokrywane jest przez rodziców. 
Dzieci codziennie otrzymują śniadanie, 
obiad i podwieczorek. Posiłki dostarczane są 
przez firmę cateringową. Rodzice wnoszą 
opłaty za ilość dni w miesiącu, w których 
dzieci uczęszczały do przedszkola. Ponadto 
Rodzice wnoszą opłaty za ubezpieczenie 
dzieci.

85.10 Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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99 198,83 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 010 772,75 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 13 459,28 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22 205,54 zł

2.4. Z innych źródeł 255 565,70 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 135 847,13 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 199 155,92 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 Sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych 67 866,82 zł

2 Sfinansowanie pomocy społecznej pozostałej w tym koszty realizacji projektu PO PŻ (wydawanie 
żywności)

7 030,23 zł

3 Koszty realizowanych projektów 117 770,17 zł

4 Sfinansowanie działalności edukacyjnej (stypendia i wyposażenie szkół) 6 488,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

846 721,89 zł

176 009,08 zł

926 585,95 zł

61 455,83 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

w 
tym:

883,00 zł

10 407,54 zł

3 000,00 zł

7 915,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -26 008,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -218,52 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 410 185,07 zł 199 155,92 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

2 193 384,10 zł 199 155,92 zł

207 126,52 zł 0,00 zł

0,00 zł

14,81 zł

8 482,13 zł

1 177,51 zł 0,00 zł

1 Rehabilitacja Szymona Niemczyka 18 600,00 zł

2 Rehabilitacja Jerzego Sowuli 17 380,00 zł

3 Rehabilitacja Kamila Karkosa 12 227,79 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

23 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

14,45 etatów

48 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

42 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 132 145,29 zł

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

1 132 145,29 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 887,54 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 110,40 zł

28 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) 

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)

34 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 osób

28 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

19 osób

9 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

755 042,29 zł

696 465,68 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

29 701,30 zł

- inne świadczenia 28 875,31 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 377 103,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 114 513,05 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 017 632,24 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

10 045,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za 
zarządzanie organizacją – funkcja ta pełniona jest 
społecznie.   Kwota podana w pozycji 4 dotyczy zawartych 
umów z członkami Zarządu zatrudnionymi na stanowiskach 
specjalistycznych przy projektach grantowych. Kwota 
wynagrodzenia podana w poz. 8 dot. umów zawartych z 
członkiem Zarządu, który jednocześnie zatrudniony jest 
jako terapeuta prowadzący szereg działań wpierających. 
Podana kwota dotyczy wypłaty  w miesiącu grudniu 
wynagrodzenia z dwóch miesięcy tj. listopada i grudnia 
2021 r.

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 KOMPLEKSOWY PROGRAM 
WCZESNEJ INTERWENCJI 
DLA MAŁEGO DZIECKA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO Z 
TERENU POWIATU 
OLKUSKIEGO I 
KRAKOWSKIEGO WRAZ Z 
DOSTĘPEM DO BADAŃ 
PRENATALNYCH

Poprawa jakości życia dziecka 
niepełnosprawnego poprzez 
poprawę stanu ich zdrowia oraz 
niwelowania zdiagnozowanych 
wad i niedoborów.

Województwo Małopolskie
Środki europejskie z RPO

624 607,59 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 750,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 ROZWÓJ OFERTY 
PRZEDSZKOLA 
TERAPEUTYCZNEGO W 
BUKOWNIE W ZAKRESIE 
WSPARCIA DZIECKA Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I 
JEGO RODZINY

Utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego dla 5 dzieci 
niepełnosprawnych oraz 
podniesienie kompetencji kadry 
przedszkolnej.

Województwo Małopolskie
Środki  europejskie  z RPO

146 607,66 zł

3 RODZINA W CENTRUM – 
WSPARCIE DLA RODZIN Z 
TERENÓW WIEJSKICH 
POWIATÓW OLKUSKIEGO I 
KRAKOWSKIEGO

Wsparcie dla rodzin obszarów 
wiejskich. Wspomaganie dzieci i 
młodzieży oraz ich rodziców w 
miejscu edukacji w formie 
warsztatów dot.
nieharmonijnego rozwoju oraz 
warsztaty dot. emocji w okresie 
po pandemii.

Zarząd Województwa 
Małopolskiego, ROPS

9 430,00 zł

4 WSPIERAM I ROZUMIEM – 
PROGRAM POMOCY DLA 
RODZIN Z MAŁYM 
DZIECKIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Poprawa funkcjonowania 
psychospołecznego rodzin z 
małym dzieckiem 
niepełnosprawnym poprzez 
zapewnienie im udziału w 
zajęciach z zakresu SI i treningu 
samodzielności.

Zarząd Województwa Małopolskiego 6 924,75 zł

5 „CHCEMY BYĆ DZIELNI I 
SAMODZIELNI” -DZIAŁANIA 
TERAPEUTYCZNO-
INTEGRACYJNE NA RZECZ 
RODZIN Z MAŁYM 
DZIECKIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM Z 
TERENU POWIATU 
OLKUSKIEGO

poprawa funkcjonowania 
psychospołecznego rodzin z 
małym dzieckiem 
niepełnosprawnym z terenu 
powiatu olkuskiego

Powiat Olkuski 10 000,00 zł

6 PRZEDSZKOLE 
TERAPEUTYCZNE 
"SMYKAŁKA"

Prowadzenie przedszkola 
terapeutycznego realizującego 
program dydaktyczno-
wychowawczy oraz intensywne 
działania
terapeutyczne dla dzieci z 
niepełnosprawnością

Miasto Bukowno 548 030,44 zł

7 „MOC W POMOCY III”- 
WSPARCIE DZIECKA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO I 
JEGO RODZINY  Z GMINY 
BUKOWNO

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych,
poprawa jakości życia małego 
dziecka niepełnosprawnego i 
jego rodziny

Miasto Bukowno 10 000,00 zł

8 „RAZEM ŁATWIEJ, EDYCJA 
2”- WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE DZIECI I 
MŁODZIEŻY  Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  I 
ICH RODZIN Z GMINY 
BOLESŁAW

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych,
poprawa jakości życia małego 
dziecka niepełnosprawnego i 
jego rodziny

Gmina Bolesław 10 000,00 zł

9 POTRZEBUJESZ MNIE WIĘC 
JESTEM

promocja i organizacja 
wolontariatu

Województwo Małopolskie 10 000,00 zł
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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)

10 PROWADZENIE PUNKTU 
NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W GMINIE 
BUKOWNO I PUNKTU 
ŚWIADCZENIA 
NIEODPŁATNEGO 
PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO W 
GMINIE KLUCZE

Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz  
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, zapewnienie 
lepszego dostępu do pomocy 
prawnej dla osób znajdujących 
się w trudnych sytuacjach 
życiowych. Prowadzenie 
edukacji prawnej.

Powiat Olkuski 128 040,00 zł

11 100-LECIE "SKAŁKI" W 
BUKOWNIE - PAMIĘTAMY, 
DZIAŁAMY!

Uczczenie 100. lecia 
edukacyjnej działalności 
budynku „Na Skałce” w 
Bukownie poprzez cykl działań 
kulturalno-animacyjnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego 8 000,00 zł

12 OLKUSCY LUDZIE 
SOLIDARNOŚCI – 
PAMIĘTAMY

Upowszechnienie roli, postaw i 
zasług mieszkańców Olkusza, 
którzy działali w okresie 
Solidarności, upamiętnienie 
ważnych momentów historii 
regionalnej.

Zarząd Województwa Małopolskiego 10 000,00 zł

13 OLKUSKIE CENTRUM 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ

Promocja wolontariatu i 
zaangażowania społecznego 
oraz budowanie 
profesjonalizmu olkuskich 
organizacji pozarządowych

Gmina Olkusz 15 000,00 zł

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

1 MAGICZNE WAKACJE – 
WSPARCIE TERAPEUTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z 
TERENU POWIATU 
OLKUSKIEGO

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych,
poprawa jakości życia dziecka 
niepełnosprawnego.

Wojewoda Małopolski 10 000,00 zł

2 RAZEM DLA DOSTĘPNOŚCI - 
PROGRAM KSZTAŁTOWANIA 
LIDERÓW OBYWATELSKICH 
W POWIECIE OLKUSKIM

Pozyskanie funkcjonującej 
grupy liderów młodzieżowych 
gotowych (posiadających 
wiedzę i umiejętności) do 
podejmowania aktywnego 
uczestnictwa w życiu
społecznym i publicznym na 
rzecz lokalnego środowiska z 
wykorzystaniem jego zasobów

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  
NIW

70 110,00 zł

3 WSPARCIE 
INSTYTUCJONALNE I 
MISYJNE STOWARZYSZENIA 
DOBROCZYNNEGO "RES 
SACRA MISER" W OLKUSZU - 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
NA POTRZEBY 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Rozwój infrastruktury na 
potrzeby społeczności lokalnej

NIW (Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO)

95 899,08 zł
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Na ujemny wynik finansowy Stowarzyszenia wpłynęła amortyzacja w wysokości 88 957,50 zł pokryta ze środków 
własnych roku bieżącego oraz lat ubiegłych

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Dela
Maria Jędrysik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu 2

2 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 2

3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Kraków 1

4 DROGA KU 
SAMODZIELNOŚCI - 
PROGRAM WSPARCIA 
TERAPEUTYCZNEGO I 
SPOŁECZNEGO DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z  
TERENU POWI

Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości 
wielospecjalistycznego ciągłego 
wsparcia terapeutyczno – 
społecznego dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z 
terenu pow. olkuskiego.

PFRON 61 455,83 zł

2022-09-19
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