
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-08-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica RODZIEWICZÓWNY Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-030 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 895353080

Nr faksu 895353082 E-mail 
spmbp@mbp.olsztyn.pl

Strona www sp.mbp.olsztyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28043946300000 6. Numer KRS 0000334191

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

ŁUKASZ ŚLUSARCZYK PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU

TAK

MAŁGORZATA KARPIESIUK WICEPRZEWODNICZĄCA TAK

ELŻBIETA MUŻ SEKRETARZ TAK

ELWIRA SZYCZEWSKA SKARBNIK TAK

KRZYSZTOF DĄBKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BOŻENA PRUSZKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI

TAK

EWA ANDRZEJCZYK CZŁONEK KOMISJI TAK

BOGUSŁAWA 
STACHOWSKA

CZŁONEK KOMISJI TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Podstawowa działalnością Stowarzyszenia jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, 
kulturalnych i informacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem promocji 
literatury i czytelnictwa. W ostatnim okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło zakup 
nowości wydawniczych, które były przekazywane w darze do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 
Ponadto w roku 2017 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty kulturalne i edukacyjne:

1. ,,Akademia Warmiaka'' - dotacja z  Urzędu Miasta Olsztyna w wys. 7 000 zł
W ramach Akademii Warmiaka zorganizowano łącznie 29 warsztatów, takich jak:
- warsztaty muzyczne - (prowadzenie: Ania Broda),
- warsztaty teatralne - prowadzenie: Teatr Form Niezależnych Korzunowicz,
- spotkanie autorskie z Beatą Sarnowską,
- pozostałe: warsztaty gwary warmińskiej, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie (prowadzenie: 
Dorota Cydzik-Żuromska, Ania Andrzejczyk, Anna Kołak),
- konkurs plastyczny (przez cały czas trwania Akademii Warmiaka)
Przedsięwzięcie zakończy piknik familijny na placu zabaw na osiedlu Nagórki.
W projekcie uczestniczyło ok. 550 osób.

2. ,,Festiwal Planeta Umiejętności'' - dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna - 3 000 zł
W ramach przedsięwzięcia, zorganizowano w bibliotece multimedialnej - Planecie 11, otwarty, 
bezpłatny Festiwal "Planeta Umiejętności" skierowany do młodzieży z Olsztyna i województwa 
warmińsko-mazurskiego w wieku 16 -25 lat.
Głównym celem było zainspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i rozszerzenie 
oferty edukacyjno-kulturalnej. Zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty radiowe oraz warsztaty 
djingu.

3. ,, Portret Aktorki'' - dotacja z  Urzędu Miasta Olsztyna w wys. 8 500 zł  oraz Urzędu Marszałkowskiego 
- 12500 zł.
Celem zadania było wydanie książki Katarzyny Frankowiak "Portret aktorki. Moje dzieciństwo za 
kulisami teatru.", przeprowadzenie przez autorkę zajęć edukacyjnych nt. metodologii tworzenia 
literatury faktu i biografii oraz promocja książki. Projekt otrzymał dofinansowanie z dwóch źródeł.  
Dotacja z Gminy Olsztyn była przeznaczona na przygotowanie książki do druku, natomiast dotacja 
Samorządu Województwa WM pokryła koszty druku w liczbie 500 egzemplarzy

4. ,,Tydzień Seniora'' -  dotacja z  Urzędu Miasta Olsztyna w wys. 10 000 zł
W ramach tego projektu przeprowadzono szereg działań dla osób w wieku 60 +. Działania realizowane 
były w partnerstwie z Radą Olsztyńskich Seniorów oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Organizacji 
Poza-rządowych UM Olsztyna. 30 września, w dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, miała miejsce uroczysta inauguracja w ramach której odbył się turniej międzypokoleniowy. 
Wydarzeniu towarzyszył wernisaż fotografii o dawnym i współczesnym Olsztynie pt ,,Olsztyn - zmiany i 
wspomnienia''.
Wydarzenia odbywały się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i siedzibie Urzędu Miasta 
Olsztyna przy placu Jana Pawła II. Impreza otwierająca była jedną z ponad 30 atrakcji jakie oferował 
Tydzień Seniora. Oto najważniejsze z nich:
- ,,Kult Wesela'' - przedstawienie Teatru przy Stoliku ( scen. Wiesława Szymańska), spotkanie autorskie 
z Wiesławą Szymańską,
- warsztaty podstaw obsługi komputera, warsztaty komputerowe - obróbka zdjęć, warsztaty 
umiejętności obsługi komputera, zajęcia z j. angielskiego, warsztaty Bębniarskie Djembe
- spotkanie autorskie z Joanną Jax,
- ''Z pokolenia na pokolenie'' - spotkanie z psychologiem Moniką Klimaszewicz,
- akademia rękodzieła
- projekcja filmu i dyskusja, w kinie studyjnym Awangarda2,
Na zakończenie tygodnia seniora odbyła się impreza podsumowująca w ramach której wystąpiły chóry: 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku, Akademii Trzeciego Wieku i 
przedstawienie teatralne Zespołu Teatralnego Bravo.

5. ,,Pracownia Słów Ważnych'' - dotacja z  Urzędu Miasta Olsztyna w wys. 2 000 zł
Celem przedsięwzięcia było poszerzenie kompetencji odbiorców w dziedzinie percepcji i tworzenia 
sztuki, zaproszenie do uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność i twórcze myślenie.
Najważniejsze działania to: 
- dyskusja „Przyszłości wyobrażone”, z udziałem Leszka Błaszkiewicza, Aleksandra Kuberskiego, 
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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 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)

1910

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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. 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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Wojciecha Sedeńki, 
- spotkanie: 35 lat „Nowej Fantastyki” okiem Macieja Parowskiego 
- Slavic Monsters (pokaz gry z udziałem twórców), 
- dyskusja „Sztuczna Inteligencja – rzeczywistość i wyobrażenia” (Piotr Artiemjew, Jacek Sobota, Jacek 
Szubiakowski) 
- „Lem. Życie nie z tej ziemi” – spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim 
Przez cały czas trwania Pracowni dostępna była wystawa okładek książek science fiction, organizowane 
były również warsztaty w filii MBP - Multicentrum: „Programowanie Słowami” oraz „Muzyka 
przyszłości”

6. ,,Dzikie życie w polskich lasach'' - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wys. 490 zł 
Cel główny zadania, to wzrost wiedzy i świadomości wśród dzieci na temat życia wybranych gatunków 
dzikich zwierząt zamieszkujących lasy Polski poprzez realizację cyklu różnorodnych  zajęć. Miejsce 
realizacji projektu: MultiCentrum.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie w zakresie 
działalności nieodpłatnej 
skupiało się głównie na 
zakupie nowości 
wydawniczych w celu 
przekazania ich na rzecz 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. lwią część 
przychodów stowarzyszenia 
stanowią zbiórki publiczne 
dzięki którym możliwe jest 
zaopatrzenie jednostek w 
nowości wydawnicze dzięki 
którym możliwa jest 
popularyzacja czytelnictwa 
wśród społeczności lokalnej 
jak i wzbogacanie i 
odnawianie księgozbiorów. 
Dodatkowo inicjowano i 
prowadzono działania 
edukacyjne i kulturalne na 
rzecz czytelników MBP. 
Poprzez organizację wielu 
wydarzeń kulturowych 
propagowano wiedzę o roli 
książki, wspierano 
aktywność twórczą dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

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

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
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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) 93,220.97 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 93,220.97 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 39,417.50 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 4,572.88 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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)

86,161.29 zł

0.00 zł

0.00 zł

469.08 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 43,490.59 zł

z podatku od towarów i usług

86,630.37 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 86,630.37 zł

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

6,590.60 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. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

1.2. 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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)

4.00 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 13,040.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13,040.00 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

465.71 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

1,300.00 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

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

organizacji

Łukasz Ślusarczyk/ 22.08.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 7


