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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania

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

2009-09-04

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 Przewodnicząca Komisji TAK

Ewa Andrzejczuk Członek Komisji TAK

Bogusława Stachowska Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Fundamentalną działalnością Stowarzyszenia jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i 
informacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. poza, 
stanowiącym lwią część naszej działalności, zakupem nowości wydawniczych przekazywanych dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie, w roku 2019 w ramach zadań publicznych Gminy Olsztyn zrealizowane zostały 
następujące projekty:  

Pracownia baśni i legend - dotacja Gminy Olsztyn w wysokości 14 000,00 zł.
Projekt „Pracownia Baśni i Legend” zakłada kontynuację cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu pt. 
„Pracownia Literacka” realizowanego w 2018 roku ze środków Samorządu Olsztyna, który stanowił propozycję 
stworzenia na literackiej mapie Olsztyna nowej przestrzeni do realizacji działań kulturalnych. Projekt „Pracownia 
Baśni i Legend” to również interdyscyplinarne wydarzenie, które poprzez organizację działań edukacyjnych o 
wysokich walorach artystycznych, historycznych i społecznych ma na celu budowanie tożsamości lokalnej, 
zaspokojenie potrzeby zakorzeniania się oraz budowania wspólnoty. Doskonale wpisuje się również w obchody 
rocznic upamiętniających twórczość najwybitniejszych postaci związanych z kulturą Warmii i Mazur (Maria Zientara-
Malewska, Irena Kwinto). Planujemy organizację wydarzeń o wysokich walorach artystycznych angażujących 
zarówno środowisko artystyczne Olsztyna, jak i mieszkańców. Poprzez organizację spotkań, warsztatów, prelekcji 
będziemy zachęcali do aktywnego kreowania płaszczyzny kulturalnej naszego miasta z bezpośrednim odwołaniem 
do regionalizmu. W ramach projektu zostanie stworzona również publikacja dla dzieci, przybliżająca legendy 
warmińskie, symbole i postacie z nimi związane. Pracownia Baśni i Legend będzie służyć zarówno dorosłym, 
młodzieży, jak i najmłodszym poprzez organizację szeregu działań animacyjnych związanych z historią i kulturą 
regionu.

Tydzień Seniora - dotacja Gminy Olsztyn w wysokości : 13 000,00 zł.
„Tydzień Seniora 2019” to kolejna edycja przedsięwzięcia organizowanego cyklicznie od 2016 r.,  mającego na celu 
utworzenie dla osób w wieku 60+ atrakcyjnej oferty działań kulturalnych i edukacyjnych. Zasadniczą część projektu 
stanowi seria wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w filiach MBP oraz współpracujących 
instytucjach. Będą to rozmaite wykłady, warsztaty rękodzielnicze, kursy komputerowe i językowe, konkursy wiedzy, 
spotkania autorskie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne. Całe przedsięwzięcie zostanie podsumowane na 
uroczystości w miejskim ratuszu, gdzie odbędzie się finał Tygodnia Seniora. Planowane są tam występy chórów, 
wybranej grupy teatralnej z oraz podsumowania i prelekcje organizatorów.

Piosenka potrzebuje tekstu - dotacja Gminy Olsztyn w wysokości 8 000,00 zł. 
Projekt „Piosenka potrzebuje tekstu” jest próbą uwypuklenia wartości literackiej utworów muzycznych. W dobie 
wszechogarniającej komercji tekst piosenki często zepchnięty jest na daleki plan, marginalizowany. Tymczasem to 
właśnie wartość literacka nadaje utworom ponadczasowego i uniwersalnego charakteru. Spostrzegawczy artysta 
potrafi celnie opisać rzeczywistość mu współczesną w taki sposób, że treść nie traci na aktualności nawet po latach. 
Tylko utwory wybitne literacko, zaskakujące językowo, niezwykłe od strony środków poetyckich i celnie opisujące 
rzeczywistość nie odchodzą w zapomnienie. Dlatego chcemy położyć nacisk na słowo w muzyce. Projekt „Piosenka 
potrzebuje tekstu” miałby przybliżać tekstową twórczość muzyczną na wysokim poziomie.  Planujemy wypełnienie tej 
przestrzeni, realizując cykl 3 spotkań autorskich z wybitnymi muzykami, którzy polskim językiem i słowem posługują 
się swobodnie, pomysłowo i w sposób nietuzinkowy. Spotkania te, kładąc nacisk na językową stronę piosenki, 
dotyczyłyby wyłącznie tekstów najwyższej literackiej próby, o wysokich walorach artystycznych, społecznych i 
kulturotwórczych, a co za tym idzie – ponadczasowym charakterze oddziaływania.

Literackie miejsca Warmii i Mazur -dotacja Gminy Olsztyn w wysokości 5 000,00 zł. 
Zadanie dotyczy działań związanych z wydaniem książki autorstwa Ewy Zdrojkowskiej pt. „Literackie miejsca Warmii 
i Mazur”. Ewa Zdrojkowska, redaktor Radia Olsztyn, kierująca redakcją społeczno-kulturalną. W swojej książce Ewa 
Zdrojkowska, przedstawi krajobraz literacki naszego regionu, ukazując sylwetki takich twórców jak: I. Krasicki, K. I. 
Gałczyński, J. G. Herder, I. Newerly, E. Wiechert, M. Kajka, A. Holz, M. Zientara-Malewska. „Literackie miejsca 
Warmii i Mazur” to pozycja, która poprzez pryzmat pisarzy tworzących na ziemiach Warmii i Mazur ukaże specyfikę 
naszego regionu – miejsca, będącego zetknięciem wielu kultur. Książka Ewy Zdrojkowskiej, ma szansę stać się 
cennym materiałem w obszarze edukacji kulturalnej oraz narzędziem promocji regionu.

Festiwal Planeta Umiejętności - dotacja Gminy Olsztyn w wysokości 4 000,00 zł. 
Celem projektu jest zorganizowanie w bibliotece multimedialnej Planeta 11 otwartego wydarzenia skierowanego do 
młodzieży i dorosłych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 15-28 lat. Ze względu na dużą 
popularność organizowanych warsztatów o tematyce fotograficznej w poprzednich latach, chcielibyśmy rozszerzyć 
działania pod hasłem Festiwal Planeta Umiejętności o kolejne warsztaty odpowiadające na potrzeby młodych ludzi. 
Realizacja poprzednich festiwali choćby tj. Soffa czy Planeta Umiejętności upewnił nas w poczuciu kontynuacji 
wydarzenia. Festiwal otworzy warsztat gwary warmińskiej. Chcemy zwiększyć prestiż festiwalu dzięki towarzyszącym 
zajęciom dydaktycznym oraz poprzez udział w festiwalu doświadczonych ekspertów praktyków. Dzięki pogłębionej 
analizie potrzeb oraz ewaluacji postanowiliśmy realizować festiwal w okresie jesiennym. W ramach festiwalu zostaną 
zorganizowane bezpłatne warsztaty, na których osoby zainteresowane będą mogły zdobyć umiejętności z zakresu 
tworzenia fotografii cyfrowej („Krajobraz warmiński w obiektywie – warsztaty fotografii krajobrazowej” oraz „Podstawy 
są najtrudniejsze, czyli fotografia w pigułce.” ) oraz gwary warmińskiej. Wydarzenie osadzone będzie wokół tematu 
Warmii. Projekt dotyczy zagadnienia pracy fotoreportera, dokumentowania otaczającej regionalnej codzienności, 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Główną działalnością Stowarzyszenia w sferze 
działalności pożytku publicznego jest zakup nowości 
wydawniczych w celu przekazania ich na rzecz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Prawię połowę bo ok. 
42 % przychodów stanowią zbiórki publiczne dzięki 
którym możliwe jest zaopatrzenie filii bibliotecznych w 
nowości wydawnicze. Dzięki temu możemy 
popularyzować czytelnictwo wśród społeczności lokalnej 
oraz wzbogacać i odnawiać księgozbiory.

Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi działania edukacyjne 
i kulturalne na rzecz mieszkańców i czytelników MBP 
poprzez organizację wielu wydarzeń kulturowych.
Otrzymane w roku 2019 dotację stanowią 52 % 
wszystkich przychodów. Dzięki otrzymanym z Gminy 
Olsztyn środkom możliwe jest propagowanie wiedzy o 
roli książki, wpieranie aktywności twórczej dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

5 244,30 zł

wydarzeń kulturalnych oraz lokalnej przyrody i ma na celu w prosty i przystępny sposób wprowadzić uczestników w 
tajniki fotografowania oraz zainteresować, pogłębić więź z Warmią. Wydarzenie skierowane jest do amatorów. Finał 
będzie miał charakter otwarty. Zaprezentowane zostaną efekty pracy grup podczas warsztatów z części praktycznej. 
Uczestnicy warsztatów zaprezentują przed szersza widownią zdjęcia z wydarzeń w naszym regionie, które ich 
zainspirowały oraz z pochodzą z wyjątkowych miejsc. Zdjęcia będą służyły promocji naszego regionu. Zwieńczeniem 
pracy uczestników będzie wernisaż prac uczestników pt „Warmia Dzisiaj” z odpowiednią warmińską oprawa 
muzyczną.

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

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

2030

1
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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 zysków i strat) 84 720,73 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 84 671,40 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) 49,33 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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

80 121,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

794,55 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 44 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 80 915,63 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu zakup zakładek do książek dla czytelników ( 2000 sztuk) 336,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 446,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 580,30 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 zł

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 zakładki do książek dla czytelników (promocja) 336,00 zł

2 zakup książeczek ,, Czytuś w świecie warmińskiej baśni'' 4 921,56 zł

3 ,,Tydzień Seniora'' 
,, Festiwal Planeta Umiejętności''
projekty zrealizowane w ramach otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta Olsztyna

322,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 805,10 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 - dodatkowo podać 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

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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

22 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

32 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 
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)

3 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 16 800,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 800,00 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 
(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 pracowników)

560,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 200,00 zł

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Elwira Szyczewska 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: NIW-CRSO 7


